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 1397بهمن  – استان کیتفک به شاخص قیمت مصرف کننده

 05/12/1397 :تاریخ انتشار

 

 کل خانوارها

افزایش نشان  درصد 2.2رسید که نسبت به ماه قبل 158.1 به( 1395=100)کشور  خانوارهای برایعدد شاخص کل  1397ماه  بهمندر 

درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به  3.5با  یزدمربوط به استان  خانوارهای کشور تورم ماهانه بیشترین نرخ این ماهدر دهد. می

 خانوارهایبرای  )تورم نقطه به نقطه( درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل باشد.درصد افزایش می 1.6با   هرمزگاناستان 

 قم مربوط به استان  آندرصد( و کمترین  52.5) کردستاننرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان  یشترینب. باشدمی (درصد 42.3) کشور

استان  ساکن میانگین کل کشور و خانوارهای درصد بیشتر از 10.2 به طور متوسط کردستاناستان  ساکن خانوارهای یعنی. درصد( است 35.3)

ه کرد هزینه «مجموعه کاال و خدمات یکسان»برای خرید یک  1396 بهمن درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به 7.0 متوسطبه طور  قم

. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به رسیددرصد  23.5د عد بهبرای خانوارهای کشور  1397ماه  بهمننرخ تورم دوازده ماهه منتهی به ند. ا

 9.1ماه  بهمندر  است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها (درصد 18.8)کرمان  مربوط به استان آن( و کمترین درصد 27.9) لرستاناستان 

 .دهدنشان می افزایشدرصد واحد  0.6نسبت به ماه قبل  درصد است که
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 شهریخانوارهای 

درصد افزایش نشان  2.1رسید که نسبت به ماه قبل  157.3( به 1395=100) خانوارهای شهریبرای عدد شاخص کل  1397ماه  بهمندر 

درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط  3.5با  بوشهرمربوط به استان  خانوارهای شهری بیشترین نرخ تورم ماهانه دهد. در این ماهمی

خانوارهای درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای  باشد.درصد افزایش می 1.0با  کرمان به استان

درصد( و کمترین آن  51.1) کردستانمربوط به استان خانوارهای شهری  . بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطهاست (درصد 41.5)شهری کشور

میانگین کل  درصد بیشتر از9.6 به طور متوسط کردستاناستان  ساکن شهری خانوارهای درصد( است، یعنی 34.7) هرمزگانمربوط به استان 

برای خرید یک  1396 بهمن کمتر از میانگین کل کشور نسبت بهدرصد 6.8به طور متوسط  هرمزگاناستان  ساکن شهری کشور و خانوارهای

درصد  23.4 عدد بهبرای خانوارهای شهری  1397ماه  بهمنخ تورم دوازده ماهه منتهی به نراند.  هزینه کرده «مجموعه کاال و خدمات یکسان»

( است. شکاف درصد 19.3) هرمزگانمربوط به استان  آن( و کمترین درصد 28.2)  ایالم . بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استانرسید

 .دهدنشان میدرصد افزایش واحد 1.0نسبت به ماه قبل  است کهدرصد  8.9ماه  بهمندر  استان هانرخ تورم دوازده ماهه 
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 روستاییخانوارهای 

درصد افزایش  2.8رسید که نسبت به ماه قبل 162.9( به 1395=100) خانوارهای روستایی کشوربرای عدد شاخص کل  1397ماه  بهمندر 

درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه  6.1با  کرمان  مربوط به استان خانوارهای روستایی نرخ تورم ماهانه بیشترین نشان می دهد. در این ماه

نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه  خانوارهای روستایی می باشد. درصد تغییر شاخص کل افزایشدرصد  1.5با   زنجانمربوط به استان 

درصد( و کمترین آن مربوط  57.4) کردستانمربوط به استان  خانوارهای روستایی به نقطه. بیشترین نرخ تورم نقطه استدرصد  46.7به نقطه( 

میانگین کل  درصد بیشتر از 10.7  به طور متوسط کردستاناستان  روستایی ساکن خانوارهای درصد( است، یعنی 38.3) هرمزگانبه استان 

برای خرید  1396 بهمن درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به  8.4 به طور متوسط هرمزگاناستان  روستایی ساکن کشور و خانوارهای

 24.2به  کشور برای خانوارهای روستایی 1397ماه  بهمننرخ تورم دوازده ماهه منتهی به هزینه کرده اند.  «مجموعه کاال و خدمات یکسان»یک 

 17.3) کرمانمربوط به استان  آن( و کمترین درصد 29.5) یوبختیار چهارمحال. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان رسیددرصد 

 .می دهد نشاندرصد افزایش واحد  0.7نسبت به ماه قبل  درصد است که 12.2ماه  بهمندر  ( است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان هادرصد
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 اطالعات تماس
 کننده ماه جاری، در فایل پیوست موجود می باشد.اطالعات بیشتر در مورد شاخص قیمت مصرف 

 www.amar.org.ir   اطالعات سری زمانی شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور:

 www.amar.org.ir  ت مصرف کننده دهک های هزینه ای کشور:اطالعات سری زمانی شاخص قیم

 
 1414663111کدپستی  – 85100تلفن  211خیابان دکتر فاطمی، بین رهی معیری و پروین اعتصامی، پالک  آدرس :

 05/01/1398تاریخ انتشار گزارش ماه آینده : 

https://www.amar.org.ir/دادهها-و-اطلاعات-آماری/شاخصهای-قیمت/شاخص-قیمت-مصرف-کننده#5645851--
https://www.amar.org.ir/دادهها-و-اطلاعات-آماری/شاخصهای-قیمت/شاخص-قیمت-مصرف-کننده#5645852-


شاخص قیمت كل كاالها وخدمات مصرفی خانوارهای كشور و درصد تغییرات شاخص به تفکیک استان

100=13971395بهمن 

شاخص كل
تورم 

ماهانه

تورم 

نقطه ای

 12نرخ تورم 

ماهه

ضریب 

اهمیت
شاخص

تورم 

ماهانه

تورم 

نقطه ای

 12نرخ تورم 

ماهه

ضریب 

اهمیت
شاخص

تورم 

ماهانه

تورم 

نقطه ای

 12نرخ تورم 

ماهه

158.12.242.323.527.24189.74.564.332.572.76146.31.133.519.9كل كشور

158.72.644.723.731.85190.64.864.231.968.15143.71.334.819.5مركزی
152.41.739.820.925.01183.23.562.329.974.99142.10.932.017.8گیالن

153.82.039.921.429.17181.03.657.728.270.83142.61.232.118.5مازندران
166.42.546.124.730.00188.24.562.732.570.00157.01.538.821.2آذربایجان شرقی
159.02.642.123.233.06190.45.561.832.466.94143.50.831.718.4آذربایجان غربی

162.63.141.224.831.62193.65.165.233.968.38148.21.929.920.5كرمانشاه
160.73.045.724.333.32192.94.367.835.166.68144.62.133.918.6خوزستان

151.01.938.321.227.45186.52.964.132.872.55137.51.327.916.6فارس
150.62.536.818.833.88177.52.456.329.466.12136.92.526.413.2كرمان

157.12.442.421.933.45193.54.268.434.266.55138.81.228.515.3خراسان رضوی
152.42.139.320.624.18193.95.068.733.375.82139.20.929.316.4اصفهان

160.02.447.725.143.20183.33.165.533.656.80142.21.733.718.4سیستان وبلوچستان
166.62.652.527.237.16190.83.767.734.462.84152.41.942.922.8كردستان

161.02.440.825.731.70188.36.061.233.268.30148.40.431.022.1همدان
172.42.851.427.337.03206.24.475.637.562.97152.41.636.421.0چهارمحال وبختیاری

170.32.348.627.934.63194.05.367.233.965.37157.70.538.624.6لرستان
170.32.249.927.835.32193.04.264.834.464.68157.90.941.424.1ایالم

161.72.249.224.535.99185.13.265.129.064.01148.61.639.821.7كهگیلویه وبویراحمد
160.53.447.223.331.53202.24.977.237.068.47141.42.532.416.6بوشهر
154.52.442.222.032.96173.62.850.527.867.04145.22.237.719.0زنجان

155.13.141.621.831.81181.65.059.628.168.19142.72.032.718.8سمنان
157.43.543.221.131.90195.86.070.433.968.10139.41.929.514.9یزد

149.81.635.820.028.90190.83.867.835.371.10133.20.422.213.5هرمزگان
160.21.742.625.619.05192.05.563.231.880.95152.60.737.524.1تهران

153.42.238.020.637.05181.94.059.230.662.95136.60.924.914.6اردبیل
150.13.535.319.626.44187.16.662.431.773.56136.72.025.015.0قم

156.02.641.621.934.27180.24.457.428.365.73143.31.532.918.3قزوین
161.72.442.723.830.21196.24.768.232.969.79146.81.131.219.6گلستان

169.42.551.126.334.31189.63.763.632.965.69158.91.744.322.8خراسان شمالی
166.12.347.826.036.90187.03.560.831.663.10153.81.439.722.6خراسان جنوبی

150.51.837.420.423.78185.03.860.931.276.22139.71.029.616.9البرز

نام استان

كاالهای غیر خوراكی و خدماتخوراكی ها و آشامیدنی ها و دخانیاتشاخص كل



شاخص قیمت كل كاالها وخدمات مصرفی  خانوارهای شهری و درصد تغییرات شاخص به تفکیک استان

100=13971395بهمن 

شاخص كل
تورم 

ماهانه

تورم 

نقطه ای

 12نرخ تورم 

ماهه

ضریب 

اهمیت
شاخص

تورم 

ماهانه

تورم 

نقطه ای

 12نرخ تورم 

ماهه

ضریب 

اهمیت
شاخص

تورم 

ماهانه

تورم 

نقطه ای

 12نرخ تورم 

ماهه

157.32.141.523.425.03190.64.664.732.774.97146.11.033.320.1كل كشور
157.42.543.723.129.68190.54.664.631.570.32143.51.434.219.3مركزی
151.71.538.921.122.06186.43.263.931.977.94141.90.831.517.9گیالن

152.72.139.221.027.28180.74.158.127.972.72142.21.231.718.3مازندران
165.42.345.024.227.20189.94.263.732.972.80156.21.537.920.9آذربایجان شرقی
155.82.440.322.329.87185.75.360.531.170.13143.10.831.118.3آذربایجان غربی

161.12.840.224.629.49191.44.464.433.770.51148.42.029.820.7كرمانشاه
159.23.044.523.931.00192.94.367.635.669.00144.02.233.518.4خوزستان

149.01.836.420.624.54186.43.263.432.775.46136.81.127.116.5فارس
149.01.034.819.430.59181.11.957.930.569.41134.80.524.014.3كرمان

154.22.340.821.130.86193.54.369.134.669.14136.71.127.314.8خراسان رضوی
151.82.038.720.523.50193.94.968.933.376.50138.80.828.816.3اصفهان

159.61.745.924.937.28190.01.566.835.962.72141.61.932.718.0سیستان وبلوچستان
165.32.751.126.834.99191.54.067.534.265.01151.31.741.722.6كردستان

160.52.438.625.627.99192.66.961.334.072.01148.10.329.422.2همدان
170.53.149.926.634.96202.85.073.435.965.04153.11.736.721.3چهارمحال وبختیاری

169.72.246.527.432.32196.45.667.334.367.68156.90.236.324.0لرستان
170.72.049.428.233.01195.64.264.835.666.99158.50.741.324.4ایالم

160.42.047.724.132.46186.22.865.428.767.54148.11.538.721.7كهگیلویه وبویراحمد
160.83.547.223.629.95206.75.481.639.170.05141.22.431.516.5بوشهر
155.12.743.122.229.97175.63.352.828.370.03146.32.438.619.4زنجان

154.73.041.321.930.33184.45.061.929.269.67141.81.931.818.5سمنان
156.43.442.420.732.04196.45.971.434.367.96137.61.827.814.0یزد

147.61.634.719.324.30195.84.271.937.175.70132.10.422.113.3هرمزگان
160.11.742.625.618.84192.35.563.331.881.16152.70.737.524.1تهران

151.92.136.820.134.35183.14.160.531.065.65135.60.823.914.2اردبیل
150.03.535.219.526.11187.66.762.831.973.89136.72.024.915.0قم

155.32.440.821.831.80181.14.057.328.768.20143.31.532.618.5قزوین
160.42.041.823.527.05197.44.770.333.072.95146.80.830.819.8گلستان

166.92.649.225.330.53188.84.564.432.369.47157.21.642.222.2خراسان شمالی
165.02.147.225.634.71186.73.160.731.165.29153.41.539.622.5خراسان جنوبی

150.31.737.420.423.44185.13.761.131.376.56139.71.029.616.9البرز

كاالهای غیر خوراكی و خدمات

نام استان

خوراكی ها و آشامیدنی ها و دخانیاتشاخص كل



شاخص قیمت كل كاالها وخدمات مصرفی خانوارهای روستایی و درصد تغییرات شاخص به تفکیک استان

100=13971395بهمن 

شاخص كل
تورم 

ماهانه

تورم 

نقطه ای

 12نرخ تورم 

ماهه

ضریب 

اهمیت
شاخص

تورم 

ماهانه

تورم 

نقطه ای

 12نرخ تورم 

ماهه

ضریب 

اهمیت
شاخص

تورم 

ماهانه

تورم 

نقطه ای

 12نرخ تورم 

ماهه

162.92.846.724.239.62186.74.262.931.760.38147.21.735.519.1كل كشور
164.63.149.326.242.30190.65.462.833.557.70145.41.038.220.5مركزی
154.52.542.620.433.87176.94.459.225.866.13143.01.333.717.6گیالن

156.01.841.322.232.77181.62.957.028.667.23143.41.233.118.9مازندران
169.93.149.626.139.80184.35.360.231.560.20160.41.542.522.4آذربایجان شرقی
167.53.247.125.741.77199.65.864.035.058.23144.50.833.518.5آذربایجان غربی

169.64.546.125.841.41200.97.567.834.758.59147.51.629.919.2كرمانشاه
168.53.051.726.345.60193.14.468.533.454.40147.91.536.820.0خوزستان

159.22.346.023.739.33186.92.265.833.060.67141.32.332.417.3فارس
154.76.141.817.341.71171.33.453.527.458.29142.78.533.010.1كرمان

169.72.749.224.844.72193.43.866.533.155.28150.61.634.617.9خراسان رضوی
159.63.146.522.531.92194.35.966.932.868.08143.31.335.917.4اصفهان

160.73.751.625.755.40174.05.663.630.444.60144.21.036.619.8سیستان وبلوچستان
171.12.657.428.644.55188.92.868.535.055.45156.72.348.023.4كردستان

162.52.647.525.842.56179.94.461.031.657.44149.61.137.321.5همدان
177.52.155.629.542.84214.12.980.641.457.16150.11.235.520.0چهارمحال وبختیاری

172.02.855.129.541.26188.84.666.933.158.74160.31.346.626.8لرستان
168.43.252.326.144.98184.94.364.930.555.02154.82.241.722.3ایالم

164.42.752.325.243.38183.33.964.629.456.62150.01.742.421.8كهگیلویه وبویراحمد
159.53.047.222.337.71188.13.263.530.562.29142.22.936.217.0بوشهر
152.71.539.121.442.65168.91.545.226.557.35140.71.634.117.5زنجان

156.63.843.121.538.74171.14.951.023.861.26147.53.037.820.0سمنان
164.54.248.824.030.92191.97.063.631.069.08152.22.741.620.6یزد

155.11.738.321.639.64183.63.262.032.760.36136.30.522.514.1هرمزگان
160.91.944.025.426.74186.05.162.331.673.26151.80.537.123.0تهران

157.62.441.322.144.68179.13.656.429.655.32140.21.128.515.9اردبیل
152.22.838.520.438.45174.13.553.826.061.55138.52.228.516.8قم

158.63.344.722.044.04177.75.657.727.355.96143.61.233.917.7قزوین
164.43.144.724.336.83194.44.765.032.863.17146.92.032.119.1گلستان

175.42.255.628.643.15190.92.462.134.056.85163.62.150.324.4خراسان شمالی
168.92.749.227.042.47187.64.561.132.857.53155.01.240.022.6خراسان جنوبی

152.72.738.320.429.93183.25.457.330.470.07139.71.329.615.9البرز

كاالهای غیر خوراكی و خدمات

نام استان

خوراكی ها و آشامیدنی ها و دخانیاتشاخص كل
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