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 مقدمه
تایی روس وها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری الارهای این فصل شامل شاخص قیمت کاآم

به عنوان  1395های فرعی با احتساب سال های اختصاصی اصلی و برخی از گروهبرحسب گروه

 .است صل آورده شدهایران دریافت و در این فباشد که از مرکز آمار می 1396سال پایه از سال 

ربط در نقاط شهری و روستایی کشور که در های ذیها و محاسبه شاخصسابقه بررسی قیمت

گیرد، به م میحال حاضر توسط بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران و مرکز آمار ایران انجا

 شرح زیر است: 

 در نقاط شهريخانوارها كاالها و خدمات مصرفي الف( شاخص قيمت 
و شاخص قیمت  1، محاسبه شاخص هزینه زندگی1315برای اولین بار، بانك ملی ایران در سال 

 فروشی کاالها را در نقاط شهری آغاز کرد. عمده

فروشی عمده ، با تغییر سال پایه، محاسبه شاخص هزینه زندگی و شاخص قیمت1338در سال 

، مسئولیت تهیه 1339ت و با تأسیس بانك مرکزی ایران در سال کاالها مورد تجدیدنظر قرار گرف

ات قابل های مذکور، به این بانك محول شد. بانك مرکزی ایران، با توجه به تغییرشاخص

قرار داد و  را سال پایه 1348ها، سال مالحظه در الگوی مصرف خانوارها و ترکیب هزینه آن

 به عمل فروشی کاالهاندگی و شاخص قیمت عمدهتجدیدنظر دوم را در محاسبه شاخص هزینه ز

ال سر به عنوان تحوالتی در اوضاع اقتصادی کشور پدید آمد و سال مذکو 1353آورد. در سال 

مورد  های فوق، برای سومین بارپایه در نظر گرفته شد. بر همین اساس، محاسبه شاخص

 تجدیدنظر قرار گرفت.

شی از ها که نایجـاد شـده در الگـوی مصرف خانوار، با توجه به تغییــرات ا1361در سال 

یه سال پا ـوانتحوالت اقتصادی و اجتماعی بعد از انقـالب اسـالمی بود، ایـن سال به عن

 های مذکور به عمل آمد. انتخـاب شـد و تجدیدنظر در زمینه محاسبه شاخص

ـرورت ادی، ض، با پایان یافتن جنگ تـحمیلی و تـغیـیـر شرایط اقتصـ1369در سال 

 ال پایهان ستجدیـدنظـر در سـال پایه احساس شـد و این سـال را بانـك مرکـزی به عنو

 انتخاب کرد. 
                                                 

 است. "شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی "، "شاخص هزینه زندگی"منظور از   1
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صرفی در مشاخص قیمت کاالها و خدمات "، سال پایه را برای 1378بانك مرکزی در سال 

ص از سال تغییر داد. همچنین این شاخ 1376به سال  1369از سال  "مناطق شهری ایران

 1381ز سال محاسبه و ارائه شده است. الزم به ذکر است ا 1383براساس سال پایه  1385

مقرر  1390ز سال مرکز آمار ایران آغاز شد و ا یهامحاسبه این شاخص در دفتر شاخص قیمت

 .ارائه شود 1381شد اطالعات این شاخص در سالنامه آماری براساس سال پایه 

و از سال  1390ص براساس سال پایه اطالعات این شاخ 1395 تا 1391شایان ذکر است از سال 

مار ایـران آ، توسط دفتر شاخص قیمت مرکز 1395نیز بر اساس سال پایه  1398و  1397، 1396

 محاسبه و در سالنامه آماری قرار گرفته است.

 ب ( شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارها در نقاط روستايي 
از  فروشی تعدادیردهبار، طرح آمارگیری از قیمت خ، مرکز آمار ایران برای اولین 1353در سال 

هرماه ان تا مزم آورد و از آنقاط روستایی را به مرحله اجرا درکاالها و خدمات مصرفی در ن

ها و ساله به صورت متوسط قیمت کاالهای مذکور را همهصل از آمارگیری، نتایج حا1357

 کرد. مصرفی در نقاط روستایی، در قالب نشریات فصلی و ساالنه، منتشر میخدمات 

آمارگیری فوق، به صورت  طرح 1359و نیمه اول سال  1358پس از آن، نتایج نیمه دوم سال 

تیار روستایی در اخخانوارهای  متوسط قیمت و شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی

 عالقمندان قرار گرفت.

فروشی کاالها و خدمات مصرفی خانوارها ، شاخص قیمت خرده1375ایت سال لغ 1361از سال 

، سال 1376شد. همچنین در سال تهیه و منتشر می 1361در نقاط روستایی، براساس سال پایه 

، به 1383 لغایت 1375های به عنوان سال پایه انتخاب و آمارهای مورد نظر برای سال 1374

 1381سال  ،1391تا سال  1383ل یه و منتشر شده است. از ساها و کل کشور تهتفكیك استان

ظر سال جدیدندر حال حاضر براساس آخرین تبه عنوان سال پایه مبنای محاسبه بوده است. 

 به عنوان سال پایه مبنای محاسبه قرار گرفته است. 1395

 

 مفاهيم و تعاريف

تی ثاب ومعیار سنجش تغییرات قیمت تعداد معین  شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي:

دمات خها و سال پایه، شاخص قیمت کاال از کاالها و خدمات مورد مصرف خانوار نسبت به

 شود.مصرفی نامیده می
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های بندی کاالها و خدمات در شاخصطبقههاي كاالها و خدمات: بندي در گروهطبقه

 المللی و نیازهای ملی انجام گرفته است، ولیهای بینبندیها و طبقهقیمت، براساس ماهیت آن

بـرای کـاالهـا و خـدمات  COICOP1بندی پیشنهادی سـازمان ملل )مبنای کلی، طبقه

بـاشـد کــه بنابـر مالحظات اقتصـاد ایران، فروشی( مـیبرای عمده C S I T2 مـصرفی،

 تغییـراتـی در آن داده شــده است. 

شود که هر یك از ها، کـاالهـا و خـدمات به چند گـروه بـزرگ تقسیم میبنـدیدر این طبقه

های ها را گروههای آنهای اصلی و زیر گروههای بزرگ را گروهها چندین زیرگروه دارد. گروهآن

 نامند. فرعی کاالها و خدمات می

بندی های اختصاصی نیز طبقهروهات برحسب نیاز براساس گهای کاالها و خدمدر ضمن، گروه

 شوند. می

شود و یمیده سال معین و ثابتی است که درصد تغییرات شاخص، نسبت به آن سنج سال پايه:

 است.  100عدد شاخص در آن سال برابر 

 اخص،سهم هر کاال یا خدمت را در مجموعه کاالها و خدمات مشمول ش ضريب اهميت:

دمت، خفی، سهم هر کاال یا قیمت کاالها و خدمات مصر گویند. در شاخصضریب اهمیت می

اخص باشد. در شیمنسبت هزینه پرداختی خانوار، برای آن کاال یا خدمت به کل هزینه خانوار 

فروشی فروشی کاال به کل ارزش عمدهفروشی، سهم هر کاال، ارزش فروش عمدهقیمت عمده

 باشد. کاالها می

 ."جمعیت -3فصل"مفاهیم  و یفرجوع کنید به تعار نقاط شهري:

 ."جمعیت -3صلف"مفاهیمو تعاریف کنید به رجوع نقاط روستايي:

این شاخص، تغییر قیمت کاالها و خدمات تولید شده )چه از خط  شاخص قيمت توليدكننده:

دهد. به باشند( را نشان میتولید خارج شده باشند و چه در فرآیند تولید مورد استفاده قرار گرفته 

عبارت دیگر این شاخص، مقیاس تغییر در قیمت دریافت شده توسط تولیدکنندگان داخلی برای 
                                                 

 بندی مصرف فردی بر حسب هدفطبقه  1
Purpose:COICOP). (Classification of Individual Consumption According    

 المللی تجارتبندی استاندارد بینطبقه  2
(Standard International Trade Calssification: SITC) 
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ای های واسطهتولیداتشان یا تغییر در قیمت پرداخت شده توسط این تولیدکنندگان برای نهاده

 شان است.

 ورز کشاین شاخص تغییرات قیمت کاالهای صادر شده ا شاخص قيمت كاالهاي صادراتي:

ر داخل کند. کاالهای صادراتی شامل تمامی کاالهایی است که به طور کامل دگیری میرا اندازه

 گردد.در میشود یا به صورت کاالی نیمه ساخته و یا مواد اولیه صاکشور ساخته و صادر می

 

 گزيده اطالعات
 6/175م به رق ،1398و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در سـال  قیمت کاالها کل شاخص

داشته است.  یشافزادرصد  0/32که نسبت به سال قبل  ،( رسیـد1395)بر مبنـای سـال پایـه 

اخص بوده که این ش 5/218ها برابر آشامیدنی و هاخوراکیبهای گروه در سال فوق شاخص 

پوشاك  هایبشاخص  ،. در گروه غیرخوراکیداشته استافزایش درصد  9/40نسبت به سال قبل 

افزایش  ددرص 3/43بوده که این شاخص نسبت به سال قبل  2/190و کفش در استان برابر 

 بیشترین و خدمات مصرفی خانوار شهری استان، هاکاالدر بین شاخص بهای  .است داشته

ها رصد و ماهید 4/52ها با مبلمان، لوازم خانگی و تعمیر و نگهداری آنبخش  مربوط بهتغییرات 

مربوط اخص ش تغییرات و کمتریندرصد  7/54ها با اران در بخش خوراکی و آشامیدنیدو صدف

رتباطات با ا بخش درصد و 2/14ها با به اجاره در بخش مسكن، آب، برق، گاز و سایر سوخت

 باشد. میدرصد  2/15

مبنای سال  )بر روستـاییمصرفی خانوارهای و خدمات  هاکاال قیمت کلشاخص  1398در سال 

. در این ه استداشتافزایش درصد  1/39که نسبت به سال قبل بوده  5/189( برابر 1395پایه 

نسبت به سال قبل  بوده که این شاخص 8/220برابر  هاآشامیدنی ها وسال شاخص خوراکی

ن ش در استادر گروه غیرخوراکی، شاخص بهای پوشاك و کف .داشته استافزایش درصد  7/44

است. در بین  درصد افزایش داشته 9/44بوده که این شاخص نسبت به سال قبل  1/192برابر 

 خشبوط به ببیشترین تغییرات مر استان، روستاییو خدمات مصرفی خانوار  هاشاخص بهای کاال

ها در بخش و شیرینی درصد و قند و شكر 1/52با  هامبلمان، لوازم خانگی و تعمیر و نگهداری آن

ه در بخش اجارو کمترین تغییرات شاخص مربوط به درصد  2/63ها با خوراکی و آشامیدنی

 باشد. میدرصد  5/14ارتباطات با  خشو ب درصد 2/14ها با مسكن، آب، برق، گاز و سایر سوخت
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هاي اصلي، بخشرحسب بو خدمـات مصرفي خانوارهاي شهري كاالها قيمت  شاخص -1-22
  (1395=100)                            اختصاصيهاي گروه ، طبقات كااليي وهاگروهبرخي 

 های کاالها و خدماتگروه
ضریب 
 1395 1394 1390 اهمیت

 0/100 5/92 ٨/٤0 100   .............................................. شاخص كل

     هاي اصلي و فرعي:گروه
 0/100 ٧/91 ٤/3٧ 99/22  ............................. هاآشاميدنيخوراكي و 

 0/100 6/91 5/37 25/22  .................................................................... هاخوراکی
 0/100 0/91 0/41 26/5  ................................................................ نان و غالت

 0/100 4/88 3/40 26/5  .................... هانهای آگوشت قرمز، سفید و فرآورده
 0/100 4/87 9/40 65/4  .................................... گوشت قرمز و گوشت ماکیان

 0/100 0/96 9/35 61/0  ................................................. دارانها و صدفماهی
 0/100 2/94 9/34 57/2  ........................................................ مرغلبنیات و تخم

 0/100 7/94 6/37 94/0  ...................................................... هاها و چربیروغن
 0/100 6/95 7/34 76/3  ........................................................ و خشكبار هامیوه

 0/100 6/90 1/32 42/2  ........................................................ ها و حبوبسبزی
 0/100 2/90 0/40 41/1  .............................................. هاقند و شكر و شیرینی

 0/100 7/92 2/34 63/0   ........................................................ هاادویه و چاشنی
 0/100 5/92 2/33 74/0  ..........................ها )غیرالكلی(آشامیدنی چای و سایر

 0/100 0/92 0/2٤ 51/0  ................................................... دخانيات

 0/100 2/9٤ ٨/3٨ 99/3  ....................................... پوشاك و كفش

 0/100 2/92 ٨/٤٦ 29/33  .... هامسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت
 0/100 3/95 4/46 90/28  ......................................................................... مسكن
 0/100 5/95 8/46 46/28  ........................................................................... اجاره

 0/100 4/89 6/34 44/0  ............................... مسكونینگهداری و تعمیر واحد 
 0/100 7/78 6/48 39/4  .................................. هات، گاز و سایر سوخآب، برق

 0/100 ٧/95 ٤/3٧ ٦٦/3  ... هامبلمان، لوازم خانگي و تعمير و نگهداري آن

 0/100 ٨/٨9 1/35 1٦/11  .................................... بهداشت و درمان

 0/100 9/9٤ 3/٤1 92/9  .............................................. حمل و نقل

 0/100 3/99 ٤/٦٦ 22/3  ................................................. ارتباطات

 0/100 ٤/9٤ 0/39 3٦/2  ....................................... تفريح و فرهنگ

 0/100 ٨/٨٧ 1/53 1٨/2  ................................................... آموزش

 0/100 2/٨9 ٨/35 ٧1/1  ........................................ هتل و رستوران

 0/100 1/91 3/٤2 01/5  ............................ كاالها و خدمات متفرقه

     هاي اختصاصي:گروه
 0/100 0/92 ٤/3٨ ٧5/٤5  ...................................................... كاالها

 0/100 - - -  ........................................................... کاالهای بادوام
 0/100 - - -  ......................................................... دوامکاالهای بی
 0/100 - - -  ........................................................ دوامکاالهای کم

 0/100 2/93 ٦/٤٤ 25/5٤  .................................................... خدمات
 0/100 - - -  ........................................................ های تازهخوراکی

 0/100 - - -  .......................................................... هاسایر خوراکی
 0/100 - - -  ............................ كاالها و خدمات عمومي

 0/100 ٨/91 5/39 5٤/٧1  .............................................................. (1)شاخص کل
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هاي اصلي، بخشرحسب بو خدمـات مصرفي خانوارهاي شهري كاالها قيمت  شاخص -1-22
 (1395=100)                            هاي اختصاصيگروه، طبقات كااليي و هابرخي گروه

 1398 1397 1396 های کاالها و خدماتگروه
  رییدرصد تغ

 نسبت  1398سال 
 1397به سال 

 0/32 ٦/1٧5 1/133 ٨/10٧  ............................................. شاخص كل

     اصلي و فرعي:هاي گروه
 9/٤0 5/21٨ 0/155 ٤/112  .............................. هاخوراكي و آشاميدني

 6/40 2/218 2/155 5/112  ................................................................... هاخوراکی
 4/28 8/163 6/127 4/107  ............................................................... نان و غالت

 8/48 6/265 5/178 2/119  ................... هانهای آگوشت قرمز، سفید و فرآورده
 1/48 6/268 3/181 9/120  ................................... گوشت قرمز و گوشت ماکیان

 7/54 4/242 7/156 3/106  ................................................دارانصدف ها وماهی
 9/37 3/200 2/145 1/109  ...................................................... مرغلبنیات و تخم

 6/26 0/172 8/135 4/108  ..................................................... هاها و چربیروغن
 0/35 2/233 7/172 2/110  ....................................................... و خشكبار هامیوه

 4/49 9/245 6/164 0/122  ....................................................... ها و حبوبسبزی
 4/51 5/202 8/133 9/108  ............................................. هاقند و شكر و شیرینی

 7/51 4/256 1/169 5/105  ....................................................... هاو چاشنی ادویه
 5/52 8/226 7/148 0/110  ........................ ها )غیرالكلی(چای و سایر آشامیدنی

 ٧/3٧ ٦/30٧ 3/223 ٧/10٦  .................................................. دخانيات
 3/٤3 2/190 ٧/132 ٤/10٦  ....................................... پوشاك و كفش

 9/1٦ 9/133 ٦/11٤ 5/105  ... هامسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت
 6/14 7/131 9/114 6/104  ........................................................................ مسكن
 2/14 8/130 5/114 5/104  .......................................................................... اجاره

 6/37 3/190 4/138 0/110  ..............................نگهداری و تعمیر واحد مسكونی
 2/32 9/148 6/112 4/111  ................................. هات، گاز و سایر سوخآب، برق

 ٤/52 2/233 1/153 9/10٦  .. هامبلمان، لوازم خانگي و تعمير و نگهداري آن
 0/31 ٦/1٦٤ ٧/125 ٨/10٦  ..................................... بهداشت و درمان

 0/3٨ ٧/1٧5 3/12٧ 1/105  ............................................... حمل و نقل
 2/15 2/1٤9 ٦/129 ٧/101  ................................................. ارتباطات

 3/٤٦ ٨/2٤5 0/1٦٨ ٧/111  ....................................... تفريح و فرهنگ
 0/19 1/15٧ 0/132 ٧/113  ................................................... آموزش

 5/٤٦ 9/203 2/139 1/110  ........................................ هتل و رستوران
 ٤/35 ٨/195 ٦/1٤٤ 5/109  ............................. كاالها و خدمات متفرقه

     هاي اختصاصي:گروه
 2/٤3 9/210 2/1٤٧ ٦/109  ...................................................... كاالها

 2/48 6/255 5/172 6/106  ........................................................... کاالهای بادوام
 0/42 0/206 1/145 4/110  ........................................................ دوامکاالهای بی
 6/47 7/207 7/140 7/106  ........................................................ دوامکاالهای کم

 ٤/20 9/1٤5 2/121 2/10٦  .................................................... خدمات
 2/42 4/241 7/169 6/116  ........................................................ های تازهخوراکی

 2/38 6/191 6/138 8/107  .......................................................... هاسایر خوراکی
 ٧/2٦ 3/13٦ ٦/10٧ 5/105  ........................... كاالها و خدمات عمومي

 7/37 5/193 5/140 1/109  ............................................................. (1)شاخص کل

 ملكی. منهای ارزش اجاری واحدهای مسكونی ( شاخص کل1
 ها.یمتدفتر شاخص ق مرکز آمار ایران. -مأخذ
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هاي بخشبرحسب  يروستايو خدمـات مصرفي خانوارهاي كاالها قيمت  شاخص -2-22
 (1395=100)                   هاي اختصاصيگروه ، طبقات كااليي وهابرخي گروهاصلي، 

ضریب  های کاالها و خدماتگروه
 1395 1394 1390 اهمیت

 0/100 0/92 1/٤0 100  ............................................. كلشاخص 

     هاي اصلي و فرعي:گروه
 0/100 1/92 1/3٨ ٨2/30  ............................. هاخوراكي و آشاميدني

 0/100 1/92 4/38 53/29    ................................................................... هاخوراکی
 0/100 5/92 1/42 86/7  ............................................................... نان و غالت

 0/100 2/86 1/39 21/7  ................... هانهای آگوشت قرمز، سفید و فرآورده
 0/100 5/85 1/39 52/6  ................................... گوشت قرمز و گوشت ماکیان

 0/100 8/95 4/38 69/0  ................................................ دارانها و صدفماهی
 0/100 6/93 3/39 05/3  ....................................................... مرغلبنیات و تخم

 0/100 7/94 9/38 49/1  ..................................................... هاها و چربیروغن
 0/100 0/99 6/35 73/3  ....................................................... و خشكبار هامیوه

 0/100 0/94 3/29 22/3  ....................................................... ها و حبوبسبزی
 0/100 6/91 8/42 07/2  ............................................. هاقند و شكر و شیرینی

 0/100 5/93 6/39 91/0  ....................................................... هاادویه و چاشنی
 0/100 5/92 1/32 28/1  .........................ها )غیرالكلی(چای و سایر آشامیدنی

 0/100 0/91 ٦/22 10/1  .................................................. دخانيات

 0/100 ٤/9٤ 3/3٨ ٨1/٤  ....................................... پوشاك و كفش

 0/100 ٦/٨٨ 5/٤٧ ٦2/2٤  .... هامسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت
 0/100 4/95 0/47 02/18  ........................................................................ مسكن

 0/100 5/95 8/46 37/17  ........................................................................... اجاره
 0/100 5/94 7/49 65/0  ............................... نگهداری و تعمیر واحد مسكونی

 0/100 3/74 3/48 59/6  ................................. هات، گاز و سایر سوخآب، برق
 0/100 2/95 ٤/3٧ 02/٦  ....هامبلمان، لوازم خانگي و تعمير و نگهداري آن

 0/100 ٨/٨9 ٦/3٤ 3٤/9  .................................... بهداشت و درمان

 0/100 ٦/9٤ 1/٤2 3٤/10  .............................................. حمل و نقل

 0/100 9/9٨ ٤/٦٤ ٤٧/3  ................................................. ارتباطات

 0/100 2/95 3/٤0 1٦/3  ...................................... تفريح و فرهنگ

 0/100 0/٨٧ ٦/53 05/1  ................................................... آموزش

 0/100 ٨/91 1/3٧ 93/0  ....................................... هتل و رستوران

 0/100 1/٨٨ 0/3٧ 3٤/٤  ........................... كاالها و خدمات متفرقه

     هاي اختصاصي:گروه
 0/100 ٨/91 5/3٨ 32/٦1  ..................................................... كاالها

 0/100 - - -  ........................................................... بادوامکاالهای 
 0/100 - - -  ......................................................... دوامکاالهای بی
 0/100 - - -  ........................................................ دوامکاالهای کم

 0/100 ٤/92 0/٤٤ ٦٨/3٨  ................................................... خدمات
 0/100 - - -  ........................................................ های تازهخوراکی

 0/100 - - -  .......................................................... هاسایر خوراکی
 0/100 ٦/91 3/39 ٦3/٨2  .......................................... (1)شاخص كل
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هاي بخشبرحسب  يروستايو خدمـات مصرفي خانوارهاي كاالها قيمت  شاخص -2-22
 (1395=100)        )دنباله( هاي اختصاصيگروه ، طبقات كااليي وهابرخي گروهاصلي، 

 1398 1397 1396 های کاالها و خدماتگروه
 درصد تغییر

 نسبت 1398سال 
 1397به سال 

 1/39 5/1٨9 2/13٦ ٨/10٧  ........................................... شاخص كل

     هاي اصلي و فرعي:گروه
 ٧/٤٤ ٨/220 ٦/152 1/112  ........................... هاخوراكي و آشاميدني

 1/44 2/220 9/152 3/112  ................................................................ هاخوراکی
 7/30 5/167 2/128 9/106  ............................................................ نان و غالت

 6/52 9/275 8/180 7/119  ................ هانهای آگوشت قرمز، سفید و فرآورده
 2/52 4/279 6/183 1/121  ................................ گوشت قرمز و گوشت ماکیان

 4/57 5/242 1/154 0/106  ............................................. دارانها و صدفماهی
 2/31 1/190 9/144 6/109  .................................................... مرغلبنیات و تخم

 8/35 3/184 7/135 6/107  .................................................. هاها و چربیروغن
 8/41 2/233 5/164 4/110  .................................................... و خشكبار هامیوه

 5/51 5/250 4/165 6/122  .................................................... ها و حبوبسبزی
 2/63 8/213 0/131 4/105  .......................................... هاقند و شكر و شیرینی

 9/57 8/247 9/156 1/104  .................................................... هاادویه و چاشنی
 9/60 4/234 7/145 6/107  ......................ها )غیرالكلی(چای و سایر آشامیدنی

 0/٤٧ ٦/33٨ 3/230 ٧/105  ................................................ دخانيات

 9/٤٤ 1/192 5/132 3/10٦  ..................................... پوشاك و كفش
 1/2٦ ٤/1٤2 9/112 0/105  .... هامسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت

 4/14 2/131 7/114 6/104  ..................................................................... مسكن
 2/14 8/130 5/114 5/104  ........................................................................ اجاره

 4/20 2/143 9/118 5/107  ............................ نگهداری و تعمیر واحد مسكونی
 0/60 8/172 0/108 1/106  .............................. هاخت، گاز و سایر سوآب، برق

 1/52 9/22٦ 2/1٤9 ٨/105  ..... هامبلمان، لوازم خانگي و تعمير و نگهداري آن
 ٨/31 1/1٦5 3/125 5/10٦  ................................... بهداشت و درمان

 ٧/٤٤ 5/1٨5 2/12٨ 2/105  ............................................. حمل و نقل
 5/1٤ 5/1٤5 1/12٧ ٤/101  ............................................... ارتباطات

 ٦/٤٨ ٨/253 ٨/1٧0 ٦/110  ..................................... تفريح و فرهنگ
 ٤/22 2/1٦2 ٦/132 9/113  .................................................. آموزش

 5/٤٦ 3/205 1/1٤0 ٤/109  ...................................... هتل و رستوران
 9/39 3/195 ٦/139 0/10٨  ........................... كاالها و خدمات متفرقه

     هاي اختصاصي:گروه
 2/٤٨ ٦/21٤ ٨/1٤٤ ٨/10٨  .................................................... كاالها

 4/47 4/240 1/163 0/106  ....................................................... بادوامکاالهای 
 1/48 7/211 9/142 5/109  ..................................................... دوامکاالهای بی
 2/50 8/209 7/139 4/106  .................................................... دوامکاالهای کم

 0/22 ٦/1٤9 ٦/122 2/10٦  .................................................. خدمات
 7/45 1/250 6/171 7/117  .................................................... های تازهخوراکی

 9/41 1/189 3/133 6/106  ...................................................... هاسایر خوراکی
 ٤/٤3 ٨/201 ٨/1٤0 5/10٨  ........................................ (1)شاخص كل

 ملكی. منهای ارزش اجاری واحدهای مسكونی ( شاخص کل1
 ها.یمتدفتر شاخص ق مرکز آمار ایران. -مأخذ
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 (1395=100االها و خدمات مصرفي خانوارهاي روستايي )شاخص قيمت ك -22-2
 

 
      

 22-2مبنا: جدول    
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