
 

 

 
 

 ایهای هزینهکل کشور بر اساس دهک شاخص قیمت مصرف کننده

 1041 ماه شهریور

 06/07/0400 :تاریخ انتشار

 

درصد برای  93.8ای در بازه های مختلف هزینهدرصد است که در دهک 42.0برابر  0400ماه  شهریور نرخ تورم کل کشور در

ها و ها، آشامیدنیخوراکی»گروه عمده  محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در دارد. نوسان اول دهکدرصد برای  47.6تا  دهم دهک

در مورد مذکور است. هم چنین اطالع  اول درصد برای دهک 60.7 تا و هشتم ششم ،پنجم درصد برای دهک 57.3بین« دخانیات

 0.است دهمبرای دهک  رصدد 0.95 تا پنجم و ششمدرصد برای دهک  0.29بین« کاالهای غیر خوراکی و خدمات»گروه عمده 

 

    
 

 

 

                                                           
  یک رقم اعشار گرد شده است. اعداد تا 1 
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(درصد)نرخ تورم گروه های عمده
خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات کاالهای غیر خوراکی و خدمات



 

 ایی هزینههافاصله تورمی دهک
درصد رسید واحد  7.8 در این ماه به هادهک فاصله تورمی، ایهای مختلف هزینهاعداد مربوط به تورم در میان دهکبر اساس 

ها آشامیدنیها، خوراکی»تورمی در گروه عمده . فاصله است داشته افزایشواحد درصد  0.8 درصد(واحد  7.0که نسبت به ماه قبل )

نسبت به ماه  «کاالهای غیر خوراکی و خدمات»گروه عمده  در و داشته است افزایشواحد درصد  0.5 نسبت به ماه قبل «و دخانیات

 .داشته استواحد درصد کاهش  0.0 قبل

 )درصد(                                                                       عمده      های ای به تفکیک گروههای هزینهای دهکتورم نقطه

های دهک

 ایهزینه

 کاالهای غیر خوراکی و خدمات ها و دخانیاتها، آشامیدنیخوراکی شاخص کل

 0400شهریور 0400مرداد 0400شهریور 0400مرداد 0400شهریور 0400مرداد

52/249/780/475/436/935/4 کل کشور
63/360/186/181/635/834/1 دهک اول
60/657/683/378/836/134/6 دهک دوم
58/155/381/476/935/734/3 دهک سوم

56/954/080/775/935/734/3 دهک چهارم
55/252/579/875/135/634/2 دهک پنجم
54/251/579/875/035/634/1 دهک ششم
52/850/079/674/735/834/2 دهک هفتم
51/148/378/773/736/034/2 دهک هشتم
49/846/880/475/036/334/1 دهک نهم
47/043/879/073/638/635/8 دهک دهم

 
 

 اطالعات تماس

 باشد.شاخص قیمت مصرف کننده ماه جاری، در فایل پیوست موجود می اطالعات بیشتر در مورد

 www.amar.org.ir  ای کشور:های هزینهاطالعات سری زمانی شاخص قیمت مصرف کننده دهک

 
 

 0404669000کدپستی  – 85000تلفن  200خیابان دکتر فاطمی، بین رهی معیری و پروین اعتصامی، پالک  س :آدر
 50/80/0400تاریخ انتشار گزارش ماه آینده :

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


100=14011395شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ تورم ساالنه خانوارهای کل کشور بر حسب دهک های هزینه ای در شهریور ماه  - 1جدول 

خوراکی ها، 

آشامیدنی ها و 

دخانیات

کاالهائ غیر 

خوراکی و 

خدمات

شاخص کل

خوراکی ها، 

آشامیدنی ها و 

دخانیات

کاالهائ غیر 

خوراکی و 

خدمات

 کل

خوراکی ها، 

آشامیدنی ها و 

دخانیات

کاالهائ غیر 

خوراکی و 

خدمات

27/2472/76525/4806/3420/342/158/533/4کل کشور

43/356/7559/7803/4373/747/660/732/4دهک اول

41/158/9560/6806/8389/046/359/332/7دهک دوم

38/361/7550/0806/5391/044/858/432/2دهک سوم

36/663/4543/6805/1392/544/158/132/1دهک چهارم

34/365/7536/6803/7397/143/357/932/0دهک پنجم

32/467/6531/1804/5400/142/757/932/0دهک ششم

30/269/8531/6804/2413/842/058/032/1دهک هفتم

27/672/4526/4800/4422/241/157/932/2دهک هشتم

24/375/7530/0805/1441/640/659/132/7دهک نهم

17/282/8540/7799/7486/839/858/635/0دهک دهم

(درصد)تورم ساالنه عدد شاخص(درصد)ضرایب اهمیت 

دهک های 

هزینه ای



1395=100شاخص قیمت کل کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور به تفکیک دهک های هزینه ای- 2 جدول 

دهک های 
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351/1364/1373/0379/2388/2396/4401/5415/0429/6482/1504/3514/2525/4کل کشور

349/6364/6374/6380/5387/1396/2401/4416/2430/3514/2540/0548/0559/7دهک اول

355/7370/3379/7385/5392/5401/4406/7421/4436/2514/5540/0548/7560/6دهک دوم

354/2368/3377/3383/0390/2398/7403/9418/2432/7504/5529/1538/2550/0دهک سوم

352/9366/8375/5381/1388/6396/9402/1416/4430/6498/6522/7532/0543/6دهک چهارم

351/9365/4374/0379/6387/2395/3400/6414/6428/8492/1515/6525/0536/6دهک پنجم

350/6363/8372/4378/1385/9393/9399/2413/1427/0487/2510/2519/8531/1دهک ششم

354/3367/4376/1382/2390/4398/4403/8417/6432/0488/4511/0520/7531/6دهک هفتم

354/9367/7376/6382/9391/5399/3404/7418/4432/8484/3506/1515/8526/4دهک هشتم

361/1373/5383/0390/3399/7407/9413/1426/7442/3489/1510/3520/3530/0دهک نهم

375/9387/7398/7407/7418/7426/5431/1445/1462/9501/6521/0531/3540/7دهک دهم

1395=100شاخص قیمت خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات مصرفی خانوارهای کشور به تفکیک دهک های هزینه ای-  2.1جدول 
دهک های 

هزینه ای
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459/7482/7497/6504/7513/3533/2542/2568/6587/5736/9778/5789/3806/3کل کشور

442/4463/8480/3488/6494/7512/4520/5545/4565/6740/8782/6788/3803/4دهک اول
451/3473/0488/4496/0502/9520/4528/1553/1574/0742/2783/9791/1806/8دهک دوم
455/9477/6492/7500/2507/3524/8532/6557/7578/1740/6782/1790/2806/5دهک سوم

457/7479/7494/5501/6509/1526/8534/7560/5580/4739/0779/9788/9805/1دهک چهارم
458/9481/0495/6502/5510/1528/3536/5562/1582/2736/6777/7786/9803/7دهک پنجم
459/9482/0496/5503/5511/4529/9538/4564/4584/1736/8777/9787/9804/5دهک ششم
460/4483/2497/6504/6513/1532/4541/2567/1586/6735/5776/7787/4804/2دهک هفتم
460/7483/9498/2505/0513/7533/7543/0569/3588/3731/2771/9783/1800/4دهک هشتم
460/0483/8498/3505/4515/3537/4548/1574/7593/7733/9775/6788/3805/1دهک نهم
460/6485/3500/0507/1517/3540/1550/8578/0595/1727/8768/6782/6799/7دهک دهم

1395=100شاخص قیمت کاالهای غیر خوراکی و خدمات مصرفی خانوارهای  کشور به تفکیک دهک های هزینه ای- 2.2 جدول 
دهک های 

هزینه ای

شهریور     
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310/4319/7326/4332/3341/4345/2348/9357/5370/5386/7401/6411/3420/3کل کشور

278/7288/8293/8298/0304/9307/5310/5317/6327/0341/2354/8364/4373/7دهک اول

289/1298/7304/0308/5315/6318/5322/1329/5340/2355/8370/0379/7389/0دهک دوم

291/2300/5305/8310/3317/6320/4324/1331/6342/5358/0372/3381/9391/0دهک سوم

292/3301/5306/8311/4318/9321/8325/4333/1344/1359/7374/0383/5392/5دهک چهارم

296/0305/0310/5315/4323/0326/0329/7337/6348/7364/5378/8388/2397/1دهک پنجم

298/2307/2312/9318/0325/7328/7332/6340/6351/8367/7382/0391/3400/1دهک ششم

308/5317/4323/6329/3337/4340/5344/5353/0365/2381/7396/2405/5413/8دهک هفتم

314/7323/6330/3336/5345/0348/2352/1360/9373/7390/4405/0414/1422/2دهک هشتم

329/3338/1346/0353/2362/6366/2369/7379/1393/6410/3424/9434/1441/6دهک نهم

358/3367/5377/6387/0398/2402/8406/2417/4435/4454/5469/5479/1486/8دهک دهم



1395=100(درصد)تورم ماهانه شاخص قیمت کل کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور به تفکیک دهک های هزینه ای- 3جدول 
دهک های 
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3/93/72/51/72/42/11/33/33/512/24/62/02/2کل کشور

4/24/32/71/61/72/41/33/73/419/55/01/52/1دهک اول
4/14/12/51/51/82/31/33/63/517/95/01/62/2دهک دوم
4/14/02/51/51/92/21/33/53/516/64/91/72/2دهک سوم

4/13/92/41/52/02/11/33/63/415/84/81/82/2دهک چهارم
4/03/82/41/52/02/11/33/53/414/84/81/82/2دهک پنجم
4/03/82/31/52/12/11/43/53/414/14/71/92/2دهک ششم
4/03/72/41/62/12/01/43/43/413/14/61/92/1دهک هفتم
3/93/62/41/72/22/01/33/43/511/94/51/92/1دهک هشتم
4/03/52/51/92/42/01/33/33/610/64/32/01/9دهک نهم
4/03/12/82/32/71/91/13/24/08/43/92/01/8دهک دهم

1395=100(درصد)تورم ماهانه شاخص قیمت خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات مصرفی خانوارهای کشور به تفکیک دهک های هزینه ای- 3.1جدول 
دهک های 

هزینه ای
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 1401

5/05/03/11/41/73/91/74/93/325/45/71/42/1کل کشور

4/44/83/61/71/23/61/64/83/731/05/60/71/9دهک اول
4/64/83/31/61/43/51/54/73/829/35/60/92/0دهک دوم
4/74/83/21/51/43/41/54/73/728/15/61/02/1دهک سوم

4/84/83/11/51/53/51/54/83/627/35/51/12/1دهک چهارم
4/94/83/01/41/53/61/64/83/626/55/61/22/1دهک پنجم
4/94/83/01/41/63/61/64/83/526/25/61/32/1دهک ششم
5/05/03/01/41/73/81/74/83/425/45/61/42/1دهک هفتم
5/15/02/91/41/73/91/74/93/324/35/61/52/2دهک هشتم
5/25/23/01/42/04/32/04/93/323/65/71/62/1دهک نهم
5/45/43/01/42/04/42/04/93/022/35/61/82/2دهک دهم

1395=100(درصد)تورم ماهانه شاخص قیمت کاالهای غیر خوراکی و خدمات مصرفی خانوارهای کشور به تفکیک دهک های هزینه ای- 3.2جدول 
دهک های 

هزینه ای
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 1401

3/33/02/11/82/71/11/12/53/74/43/82/42/2کل کشور

3/93/61/71/42/30/91/02/33/04/34/02/72/5دهک اول
3/63/31/81/52/30/91/12/33/24/64/02/62/4دهک دوم
3/53/21/81/52/40/91/12/33/34/54/02/62/4دهک سوم

3/43/11/81/52/40/91/12/43/34/54/02/52/4دهک چهارم
3/43/11/81/62/40/91/22/43/34/53/92/52/3دهک پنجم
3/33/01/91/62/40/91/22/43/34/53/92/42/2دهک ششم
3/32/92/01/82/40/91/22/53/54/53/82/32/1دهک هفتم
3/32/82/11/92/50/91/12/53/54/53/72/31/9دهک هشتم
3/42/72/32/12/61/01/02/63/84/23/62/21/7دهک نهم
3/72/52/82/52/91/20/82/84/34/43/32/01/6دهک دهم



1395=100(درصد) ماهه شاخص قیمت کل کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور به تفکیک دهک های هزینه ای12نرخ تورم - 4جدول 
دهک های 

هزینه ای

شهریور     
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مرداد       

1401

شهریور       
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45/845/444/443/442/441/440/239/238/739/440/541/542/1کل کشور

47/347/947/046/145/244/042/841/741/242/744/846/447/6دهک اول
47/548/047/246/245/243/942/641/440/742/043/845/346/3دهک دوم
46/847/246/445/444/443/141/740/639/941/042/643/944/8دهک سوم

46/246/645/744/843/842/541/240/139/540/542/043/344/1دهک چهارم
45/946/145/244/343/342/140/839/739/140/041/442/543/3دهک پنجم
45/545/644/743/742/741/540/339/238/639/540/841/942/7دهک ششم
45/945/644/543/542/441/240/038/838/339/040/241/342/0دهک هفتم
45/845/244/042/941/840/639/438/337/938/539/640/541/1دهک هشتم
46/945/644/042/741/640/439/238/137/738/339/340/140/6دهک نهم
49/446/944/643/041/740/539/338/237/938/338/939/539/8دهک دهم

1395=100(درصد) ماهه شاخص قیمت خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات مصرفی خانوارهای کشور به تفکیک دهک های هزینه ای12نرخ تورم - 4.1جدول 
دهک های 

هزینه ای

شهریور     
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مرداد       

1401

شهریور       

1401

59/560/959/657/856/053/751/549/949/251/654/656/958/5کل کشور

61/262/260/258/156/354/051/850/249/352/255/958/760/7دهک اول
61/362/460/558/456/554/051/649/848/951/554/957/459/3دهک دوم
61/262/260/558/456/453/851/449/648/651/154/356/758/4دهک سوم

60/862/060/458/356/353/851/449/648/751/154/256/558/1دهک چهارم
60/361/660/158/156/353/851/549/748/851/254/256/457/9دهک پنجم
60/161/560/058/156/253/751/449/748/851/254/256/457/9دهک ششم
59/761/159/857/956/153/751/549/949/151/454/356/558/0دهک هفتم
58/960/459/357/655/953/651/550/049/351/554/456/557/9دهک هشتم
58/360/059/157/455/853/751/850/449/952/355/357/659/1دهک نهم
57/559/458/757/255/753/651/750/450/052/255/057/258/6دهک دهم

1395=100(درصد) ماهه شاخص قیمت کاالهای غیر خوراکی و خدمات مصرفی خانوارهای کشور به تفکیک دهک های هزینه ای12نرخ تورم - 4.2جدول 
دهک های 

هزینه ای

شهریور     

1400

 مهر    

1400

آبان    

1400

آذر     

1400

دی     

1400

بهمن      

1400

اسفند     

1400
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1401

شهریور       

1401

39/538/337/236/635/935/334/633/733/333/233/233/433/4کل کشور

33/833/933/933/933/733/533/132/532/132/032/132/432/4دهک اول
35/435/335/135/034/734/333/833/132/632/432/532/732/7دهک دوم
35/635/435/034/834/434/033/432/632/231/932/032/232/2دهک سوم

35/635/334/834/534/133/733/132/431/931/731/832/032/1دهک چهارم
36/435/835/234/934/333/833/232/431/931/731/731/932/0دهک پنجم
36/736/035/334/834/233/733/032/231/731/531/631/932/0دهک ششم
38/537/336/335/634/834/133/432/532/031/731/832/032/1دهک هفتم
39/738/136/835/935/134/333/532/532/131/932/032/232/2دهک هشتم
42/540/138/237/136/035/134/233/132/832/532/632/732/7دهک نهم
47/544/041/239/738/437/436/335/235/034/834/935/035/0دهک دهم



(درصد)ضرایب اهمیت در محاسبه شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک دهک های هزینه ای- 5جدول 

دهک دهمدهک نهمدهک هشتمدهک هفتمدهک ششمدهک پنجمدهک چهارمدهک سومدهک دومدهک اولکل کشورگروه های کاالها و خدمات

100/00100/00100/00100/00100/00100/00100/00100/00100/00100/00100/00شاخص كل

27/2443/3041/0838/2836/6334/3032/4030/1627/5624/3317/22خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات

26/6442/3439/9337/1835/6433/4231/6029/4227/0023/9417/01خوراكي ها و آشاميدني ها- 1

25/5540/2337/9935/4133/9431/9430/2328/2225/9323/1016/47  خوراکی ها

6/6713/0311/5810/109/378/568/027/376/475/963/87      نان و غالت

5/917/207/427/327/247/236/966/526/315/634/26   گوشت قرمز و سفید و فرآورده های آن ها

5/146/586/686/586/506/476/165/715/474/803/57      گوشت قرمز و گوشت ماکیان

0/770/620/730/740/740/760/800/810/840/820/69      ماهی ها و صدف داران

2/804/784/554/284/073/803/483/272/882/471/75      شیر، پنیر و تخم مرغ

1/292/622/261/991/851/631/571/401/181/030/71      روغن ها و چربی ها

3/433/143/663/713/813/693/683/713/653/432/81      میوه و خشکبار

3/025/775/074/664/414/033/703/312/982/431/58(سبزی ها و حبوبات )      سبزیجات 

1/442/232/031/921/881/741/661/571/451/320/91(قند و شکر و شیرینی ها)      شکر، مربا، عسل، شکالت و شیرینی

0/981/471/441/431/301/261/171/081/010/830/58      محصوالت خوراکی طبقه بندی نشده در جای دیگر

1/102/111/941/771/691/471/361/201/070/840/54(نوشابه های غیر الکلی)    چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه 

0/590/951/151/090/990/880/800/740/560/400/21دخانيات- 2

72/7656/7058/9261/7263/3765/7067/6069/8472/4475/6782/78كاالهای غير خوراكي و خدمات

4/781/843/083/273/614/014/524/945/004/845/55پوشاك و كفش- 3

35/5038/0634/5034/6834/5034/6534/9233/6633/6833/6933/62مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت ها- 4

3/932/903/433/483/443/693/734/134/134/364/41مبلمان و لوازم خانگي و نگهداری معمول آنها- 5

7/144/675/225/535/565/856/426/837/908/729/83بهداشت و درمان- 6

9/414/355/446/216/777/337/318/529/3711/5515/07حمل ونقل- 7

2/870/961/561/942/222/372/532/782/702/672/24ارتباطات- 8

1/650/600/961/131/171/421/341/571/771/741/94تفريح و فرهنگ- 9

1/860/250/480/660/961/051/311/501/872/302/56آموزش- 10

1/440/250/480/490/660/700/760/880/991/042/93هتل و رستوران- 11

4/182/823/774/324/494/654/765/035/014/764/63كاالها و خدمات متفرقه- 12

1395=100



1401سهم از تورم ماهانه دهک های هزینه ای در شهریور ماه - 6جدول 

دهک دهمدهک نهمدهک هشتم دهک هفتم دهک ششمدهک پنجم دهک چهارمدهک سومدهک دومدهک اول کل کشورگروه های کاالها و خدمات

2/182/152/162/202/192/212/172/092/051/871/76شاخص كل
0/901/191/171/161/121/101/030/970/920/790/56خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات

0/881/161/141/131/091/081/020/960/910/780/55خوراكي ها و آشاميدني ها- 1

0/841/091/081/071/031/030/970/910/870/750/53  خوراکی ها

0/070/110/100/100/090/090/080/070/060/060/03      نان و غالت

0/430/750/670/620/570/550/510/460/420/350/24   گوشت قرمز و سفید و فرآورده های آنها

0/390/730/640/590/540/520/470/420/380/320/21      گوشت قرمز و گوشت ماکیان

0/030/020/030/030/030/030/030/030/040/040/03      ماهی ها و صدف داران

0/060/100/090/090/080/080/070/070/060/050/03      شیر، پنیر و تخم مرغ

0/04-0/07-0/09-0/12-0/14-0/16-0/19-0/21-0/25-0/30-0/12-      روغنها و چربیها

0/160/170/170/170/170/170/160/160/160/140/10      میوه و خشکبار

0/210/230/260/270/270/260/250/230/220/180/13(سبزی ها و حبوبات )      سبزیجات 

0/010/000/010/010/010/010/010/020/020/02-0/01(قند و شکر و شیرینی ها)      شکر، مربا، عسل، شکالت و شیرینی

0/030/040/040/040/030/030/030/030/030/020/02      محصوالت خوراکی طبقه بندی نشده در جای دیگر

0/040/070/060/060/060/050/050/040/040/030/02(نوشابه های غیر الکلی)    چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه 

0/010/020/030/020/020/020/020/020/010/010/00دخانيات- 2

1/280/960/991/041/071/111/141/121/131/091/20كاالهای غير خوراكي و خدمات
0/150/050/090/100/110/120/140/150/150/140/16پوشاك و كفش- 3

0/700/650/590/620/630/650/670/650/670/670/68مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت ها- 4

0/090/080/090/090/090/090/090/100/090/090/09مبلمان و لوازم خانگي و نگهداری معمول آنها- 5

0/080/060/060/060/060/070/070/070/090/090/10بهداشت و درمان- 6

0/09-0/01-0/020/030/040/050/050/060/050/050/03حمل ونقل- 7

0/010/000/000/000/000/010/010/010/010/010/01ارتباطات- 8

0/050/020/040/040/040/040/040/050/050/040/04تفريح و فرهنگ- 9

0/030/010/010/010/020/020/020/020/030/030/04آموزش- 10

0/090/010/020/020/020/030/030/030/040/040/23هتل و رستوران- 11

0/05-0/04-0/03-0/01-0/060/050/050/050/040/030/01كاالها و خدمات متفرقه- 12

1395=100

. در افزایش تورم ماهانه در هر دهک می باشد (واحد درصد)هر دهک را نشان می دهد و اعداد در سلول های دیگر نشان دهنده سهم هر گروه، بخش یا طبقه  (درصد)اعداد سطر اول تورم ماهانه : توضیح**  
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