
 
 

 

 

 

 

 

 راتییدرصد تغو روستايی  و یشهر ،كل كشور یخانوارها یكل كاالها وخدمات مصرف متیشاخص قگزارش  

  1397ماه سال  ارديبهشت در استان کیشاخص به تفک

 

 

 دهد.را نشان مي 114.1عدد  براي كل كشور 1397ماه سال  اردیبهشت( در 1395=100بر مبناي) شاخص كل كل خانوارها:

 ( است.110.4) بوشهراستان  ( و كمترین عدد شاخص مربوط به120.1) كرمانشاهاستان  خص در این ماه مربوط بهعدد شابیشترین 

نسبت به  1397ماه سال  اردیبهشت به ماه منتهي وازدهد ( درخانواركاالها و خدمات مصرفي درصد تغییرات شاخص كل )نرخ تورم 

بیشترین نرخ تورم  ،همچنین نتایج نرخ تورم استاني نشان مي دهد .است درصد 8.0 كل كشور خانوارهاي براي دوره مشابه سال قبل

مربوط و درصد  5.9مي باشد و كمترین نرخ تورم دوازده ماهه  كرمانشاه درصد است كه مربوط به استان 10.9در این ماه دوازده ماهه 

 .استبه استان كهگیلویه و بویراحمد 



را  114.1رهاي شهري عدد ابراي خانو 1397ماه سال  اردیبهشت( در 1395=100يبر مبنا) شاخص كل خانوارهای شهری:

 بوشهر( و كمترین عدد شاخص مربوط به استان 120.5) ایالمبیشترین عدد شاخص در این ماه  مربوط به استان  دهد.نشان مي

ماه سال  اردیبهشت وازده ماه منتهي بهد ( دركاالها و خدمات مصرفي خانواردرصد تغییرات شاخص كل )نرخ تورم  ( است.110.8)

. همچنین نتایج نرخ تورم استاني نشان مي دهد، است درصد 8.1رهاي شهري ابراي خانو نسبت به دوره مشابه سال قبل 1397

درصد است كه مربوط به استان لرستان مي باشد و كمترین نرخ تورم دوازده ماهه  11.1بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه در این ماه 

 درصد و مربوط به استان كهگیلویه و بویراحمد است. 6.1

 

 114.0عدد  روستایيرهاي ابراي خانو 1397ماه سال  اردیبهشت( در 1395=100بر مبناي) شاخص كل خانوارهای روستايی:

 بوشهر( و كمترین عدد شاخص مربوط به استان 121.4مربوط به استان كرمانشاه )عدد شاخص در این ماه بیشترین  دهد.را نشان مي

ماه سال  اردیبهشت ده ماه منتهي بهوازد ( دركاالها و خدمات مصرفي خانواردرصد تغییرات شاخص كل )نرخ تورم  ( است.108.7)

. همچنین نتایج نرخ تورم استاني نشان مي دهد، است درصد 7.9 روستایيرهاي ابراي خانو نسبت به دوره مشابه سال قبل 1397

ه ماهه مي باشد و كمترین نرخ تورم دوازد كرمانشاهدرصد است كه مربوط به استان  11.2بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه در این ماه 

 است. سیستان و بلوچستاندرصد و مربوط به استان  4.6



1395=1397100:  سال02: ماهشاخص قیمت كل کاالها وخدمات مصرفی خانوارهای شهری، روستايي و کل کشور درصد تغییرات شاخص به تفکیک استان

ماه قبل
ماه مشابه 

سال قبل
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به ماه جاري
ماه قبل

ماه مشابه 

سال قبل

 ماه منتهي 12

به ماه جاري
ماه قبل

ماه مشابه 

سال قبل

 ماه 12

منتهي به ماه 

جاري

100114.11.18.68.1100114.00.96.67.9100114.11.18.38.0كشور كل

1.91112.81.37.37.01.81114.11.38.47.31.89113.01.37.57.0مركزئ

2.97111.50.87.17.35.19109.60.14.06.63.52111.00.76.37.1گيالن

3.45112.30.77.47.47.60112.90.76.87.74.49112.50.77.27.5مازندران

4.90115.61.98.89.15.55116.02.57.48.85.06115.72.08.59.1شرقي آذربايجان

3.48113.90.49.08.05.03117.11.19.09.43.87114.70.69.08.4غربي آذربايجان

2.43119.81.211.810.82.23121.41.311.411.22.38120.11.211.710.9كرمانشاه

0.25.88.05.29113.20.36.97.2-5.44113.10.47.17.14.86113.7خوزستان

5.64111.70.45.76.46.86112.20.74.96.45.94111.80.45.66.4فارس

2.95.23.85112.30.54.17.1-3.04113.10.67.27.96.28110.40.3كرمان

7.85113.01.57.37.08.53117.51.47.510.08.02113.91.57.37.6رضوئ خراسان

7.79113.10.97.97.53.23111.90.77.37.26.65113.00.97.97.5اصفهان

1.85113.92.57.47.36.10109.72.85.54.62.91112.52.66.86.4وبلوچستان سيستان

1.86115.22.89.77.52.21115.42.28.46.71.95115.32.79.47.3كردستان

1.90118.50.913.610.73.22113.10.69.27.32.23117.10.812.59.8همدان

0.97117.51.08.610.11.56117.00.27.510.11.12117.40.88.310.1وبختيارئ چهارمحال

0.18.17.72.10116.80.110.610.2-1.84117.80.111.511.12.88114.1لرستان

0.60120.51.811.310.60.82116.11.38.18.20.66119.71.710.710.2ايالم

0.57111.30.95.26.11.36110.30.22.15.50.77111.00.74.25.9وبويراحمد كهگيلويه

0.45.06.3-0.83.75.91.33110.4-0.35.36.41.39108.7-1.31110.8بوشهر

0.96.96.61.33110.90.67.56.7-1.20111.11.17.76.71.72110.2زنجان

0.94114.51.89.28.20.76114.72.76.67.80.89114.52.08.78.1سمنان

1.60113.01.86.37.40.82112.91.16.07.51.41113.01.76.27.4يزد

1.52112.81.58.97.53.59115.72.09.89.42.04113.71.79.18.1هرمزگان

22.36115.11.410.18.63.89114.30.59.18.517.74115.11.310.18.6تهران

1.42113.50.56.98.21.99113.50.45.87.71.56113.50.56.68.0اردبيل

2.02113.20.47.57.60.30112.81.25.46.51.59113.20.47.57.5قم

1.63113.31.08.57.71.69113.61.15.97.51.64113.41.18.07.6قزوين

1.66117.21.99.29.44.10117.01.48.09.42.27117.21.78.89.4گلستان

0.79115.11.38.49.51.84116.71.48.410.41.05115.61.38.49.8شمالي خراسان

0.71114.61.08.18.81.57115.10.38.39.70.93114.70.88.19.1جنوبي خراسان

4.38111.80.46.77.11.04111.50.05.77.13.54111.80.36.67.1البرز
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