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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 

ه در ور کربط در نقاط شهری و روستایی کشهای 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 1339سیس بانك مرکزی ایران در سال ات و با تکاالها مورد تجدیدنظر قرار گرف

ت قابل ییراهای مذکور، به این بانك محول شد. بانك مرکزی ایران، با توجه به تغشاخص

ایه قرار داد و را سال پ 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 

ورد ار مبهای فوق، برای سومین پایه در نظر گرفته شد. بر همین اساس، محاسبه شاخص

 تجدیدنظر قرار گرفت.

                                                 
 است. "شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی "، "شاخص هزینه زندگی"منظور از   1
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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. 

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  1390ال مرکز آمار ایران آغاز شد و از س 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 کاال ساله به صورت متوسط قیمتهای 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.
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ی خانوارها فروشی کاالها و خدمات مصرف، شاخص قیمت خرده1375ایت سال لغ 1361از سال 

، سال 1376ال سشد. همچنین در 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

 1381، سال 1391تا سال  1383یه و منتشر شده است. از سال ها 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

 ثابتی وقیمت تعداد معین معیار سنجش تغییرات  :شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي

دمات خا و سال پایه، شاخص قیمت کاالهاز کاالها و خدمات مورد مصرف خانوار نسبت به

 شود.مصرفی نامیده 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:

مت، ا خدیگویند. در شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی، سهم هر کاال ضریب اهمیت می

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

فروشی دهفروشی کاال به کل ارزش عمش فروش عمدهفروشی، سهم هر کاال، ارزقیمت عمده

 باشد.کاالها می

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  COICOP1زمان ملل )بندی پیشنهادی سـامبنای کلی، طبقه

                                                 
 بندی مصرف فردی بر حسب هدفطبقه  1

Purpose:COICOP). (Classification of Individual Consumption According    
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بـاشـد کــه بنابـر مالحظات اقتصـاد ایران، فروشی( مـیبرای عمده C S I T1 مـصرفی،

 تغییـراتـی در آن داده شــده است. 

ز اهر یك  شود کهها، کـاالهـا و خـدمات به چند گـروه بـزرگ تقسیم میبنـدیدر این طبقه

های وهها را گرهای آنهای اصلی و زیر گروههای بزرگ را گروهروه دارد. گروهها چندین زیرگآن

 نامند. فرعی کاالها و خدمات می

بندی بقهیز طهای اختصاصی نهای کاالها و خدمات برحسب نیاز بر اساس گروهدر ضمن، گروه

 شوند. می

دوام، االهای بز کاموزونی ا کاالها به صورت میانگین كاالها )با دوام، كم دوام و بي دوام(:

ها ه از آنمان استفادزدوام در مدت دوام و باتفاوت میان کاالهای بیاست. دوام دوام و بیکم

ل به ز یك سابیش ا هایتوان طی دورهاند یا میاست و اینكه آیا کاالهای مزبور یك بار مصرف

چال، درو، یخخو ام، از قبیلبادو ها استفاده کرد. به عالوه، کاالهایکرات و پیوسته از آن

دوام ام و بادوی کماالها... ارزش خرید نسبتا باالیی دارند. تفاوت ک لباسشویی، تلویزیون وماشین

بسیار  (ك سالیگرچه بیش از )دوام رود عمر استفاده از کاالهای کمآن است که انتظار می

رید در طول خدفعات  تعداد تر باشد وبسیار کم ها نیزدوام، و ارزش خرید آنتر از کاالهای باکوتاه

 شوند.میدوام محسوب سایر کاالها نیز بی .باشدسال بیشتر 

د که شومی هایی اطالقهای تازه به خوراکیخوراکی ها:هاي تازه و ساير خوراكيخوراكي

سایر  سبت بهنگیرد و نوسان قیمت بیشتری را بار صورت می ها در ماه بیش از یكخرید آن

شوند )سایر یمگیری تقیمها سه بار در ماه ها دارند. به همین دلیل این خوراکیخوراکی

نواع اسفید،  رمز وقاین گروه شامل انواع گوشت  (.شوندگیری میمتیها دو بار در ماه قخوراکی

 لبنیات، میوه و سبزیجات تازه است.

                                                 
 المللی تجارتبندی استاندارد بینطبقه  1

(Standard International Trade Calssification: SITC) 
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طالق ادمات دسته از کاالها و خ کاالها و خدمات عمومی به آن كاالها و خدمات عمومي:

انند ارد. مدت و عرضه آن را به عهده مگذاری قیا بخش عمومی سیاستیشده است که دولت 

فن لمات تله مكازینـداشتی دولتی، هـوزشی و بهـات آمـدمـرژی، خـانهـای حـاملقیمت انواع 

 . ثابت و...

 ."جمعیت -3فصل"و مفاهیم رجوع کنید به تعاریف  نقاط شهري:

 ."جمعیت -3فصل"تعاریف و مفاهیمکنید به رجوع نقاط روستايي:

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

ن می دهد. به را نشا باشند(تولید خارج شده باشند و چه در فرآیند تولید مورد استفاده قرار گرفته 

ای اخلی بران دعبارت دیگر این شاخص، مقیاس تغییر در قیمت دریافت شده توسط تولیدکنندگ

شان ایهای واسطههادهشده توسط این تولیدکنندگان برای نتولیداتشان یا تغییر در قیمت پرداخت

 است.

ر کشو شده ازاین شاخص تغییرات قیمت کاالهای صادر  شاخص قيمت كاالهاي صادراتي:

اخل دامل در ور کطکند. کاالهای صادراتی شامل تمامی کاالهایی است که به گیری میرا اندازه

 گردد.ر میصاد شود یا به صورت کاالی نیمه ساخته و یا مواد اولیهکشور ساخته و صادر می
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 گزيده اطالعات

 9/235م به رق ،1399و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در سـال  قیمت کاالها کل شاخص

داشته است.  یشافزادرصد  3/34که نسبت به سال قبل  ،( رسیـد1395)بر مبنـای سـال پایـه 

ین شاخص ابوده که  6/305ها برابر آشامیدنی و هاخوراکیبهای گروه در سال فوق شاخص 

پوشاك  هایبشاخص  ،. در گروه غیرخوراکیاست داشتهافزایش درصد  9/39نسبت به سال قبل 

افزایش  ددرص 2/35بوده که این شاخص نسبت به سال قبل  2/257و کفش در استان برابر 

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

رصد در بخش د 7/51با  ها و خشكبارمیوهبخش  مربوط بههای اصلی و فرعی در گروه تغییرات

و بیشترین د درص 2/11با  آموزشبه مربوط شاخص  تغییرات و کمترینها خوراکی و آشامیدنی

 باشد. میدرصد  0/76های اختصاصی مربوط به کاالهای بادوام با تغییرات در گروه

مبنای سال  )بر روستـاییمصرفی خانوارهای و خدمات  هاکاال قیمت کلشاخص  1399در سال 

. در این ه استداشتافزایش درصد  5/39که نسبت به سال قبل بوده  3/264( برابر 1395پایه 

سال قبل  بوده که این شاخص نسبت به 3/320برابر  هاآشامیدنی ها وسال شاخص خوراکی

ن ش در استادر گروه غیرخوراکی، شاخص بهای پوشاك و کف .داشته استافزایش درصد  0/45

است. در بین  درصد افزایش داشته 7/37بوده که این شاخص نسبت به سال قبل  5/264برابر 

های روهگدر ت بیشترین تغییرا استان، روستاییو خدمات مصرفی خانوار  هاشاخص بهای کاال

و ها امیدنیرصد در بخش خوراکی و آشد 1/67نان و غالت با  به بخشمربوط اصلی و فرعی 

ات در و بیشترین تغییر درصد 0/11با  بخش آموزشکمترین تغییرات شاخص مربوط به 

  باشد. میدرصد   7/68های اختصاصی مربوط به کاالهای بادوام با گروه
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هاي اصلي، بخشو خدمـات مصرفي خانوارهاي شهري برحسب كاالها قيمت  شاخص -1-22
  (1395=100)                            اختصاصيهاي گروه ، طبقات كااليي وهاگروهبرخي 

 های کاالها و خدماتگروه
ضریب 
 1396 1395 1390 اهمیت

 ٨/10٧ 0/100 ٨/٤0 100   .............................................. شاخص كل

     هاي اصلي و فرعي:گروه
 ٤/112 0/100 ٤/3٧ 99/22  ............................. هاخوراكي و آشاميدني

 5/112 0/100 5/37 25/22  .................................................................... هاخوراکی
 4/107 0/100 0/41 26/5  ................................................................ نان و غالت

 2/119 0/100 3/40 26/5  .................... هانهای آگوشت قرمز، سفید و فرآورده
 9/120 0/100 9/40 65/4  .................................... گوشت قرمز و گوشت ماکیان

 3/106 0/100 9/35 61/0  ................................................. دارانها و صدفماهی
 1/109 0/100 9/34 57/2  ........................................................ مرغلبنیات و تخم

 4/108 0/100 6/37 94/0  ...................................................... هاها و چربیروغن
 2/110 0/100 7/34 76/3  ........................................................ و خشكبار هامیوه

 0/122 0/100 1/32 42/2  ...................................................... اتها و حبوبسبزی
 9/108 0/100 0/40 41/1  .............................................. هاقند و شكر و شیرینی

 5/105 0/100 2/34 63/0   ........................................................ هاادویه و چاشنی
 0/110 0/100 2/33 74/0  ..........................ها )غیرالكلی(چای و سایر آشامیدنی

 ٧/10٦ 0/100 0/2٤ 51/0  ................................................... دخانيات

 ٤/10٦ 0/100 ٨/3٨ 99/3  ....................................... پوشاك و كفش

 5/105 0/100 ٨/٤٦ 29/33  .... هامسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت
 6/104 0/100 4/46 90/28  ......................................................................... مسكن
 5/104 0/100 8/46 46/28  ........................................................................... اجاره

 0/110 0/100 6/34 44/0  ............................... نگهداری و تعمیر واحد مسكونی
 4/111 0/100 6/48 39/4  .................................. ها، گاز و سایر سوختآب، برق

 9/10٦ 0/100 ٤/3٧ ٦٦/3  ... هامبلمان، لوازم خانگي و تعمير و نگهداري آن

 ٨/10٦ 0/100 1/35 1٦/11  .................................... بهداشت و درمان

 1/105 0/100 3/٤1 92/9  .............................................. حمل و نقل

 ٧/101 0/100 ٤/٦٦ 22/3  ................................................. ارتباطات

 ٧/111 0/100 0/39 3٦/2  ....................................... تفريح و فرهنگ

 ٧/113 0/100 1/53 1٨/2  ................................................... آموزش

 1/110 0/100 ٨/35 ٧1/1  ........................................ هتل و رستوران

 5/109 0/100 3/٤2 01/5  ............................ كاالها و خدمات متفرقه

     هاي اختصاصي:گروه
 ٦/109 0/100 ٤/3٨ ٧5/٤5  ...................................................... كاالها

 6/106 0/100 - -  ........................................................... کاالهای بادوام
 4/110 0/100 - -  ......................................................... دوامکاالهای بی

 7/106 0/100 - -  ........................................................ دوامکم کاالهای
 2/10٦ 0/100 ٦/٤٤ 25/5٤  .................................................... خدمات
 6/116 0/100 - -  ........................................................ های تازهخوراکی

 8/107 0/100 - -  .......................................................... هاسایر خوراکی
 5/105 0/100 - -  ............................ كاالها و خدمات عمومي

 1/109 0/100 5/39 5٤/٧1  .............................................................. (1)شاخص کل

 



 1399سالنامه آماری استان اصفهان                                                                                    836
 

 

هاي اصلي، بخشو خدمـات مصرفي خانوارهاي شهري برحسب كاالها قيمت  شاخص -1-22
 (1395=100)                 )دنباهلل( هاي اختصاصيگروه، طبقات كااليي و هابرخي گروه

 1399 1398 1397 های کاالها و خدماتگروه
  رییدرصد تغ

 نسبت  1399سال 
 1398به سال 

 3/3٤ 9/235 ٦/1٧5 1/133  ............................................. شاخص كل

     اصلي و فرعي:هاي گروه
 9/39 ٦/305 5/21٨ 0/155  .............................. هاخوراكي و آشاميدني

 6/39 5/304 2/218 2/155  ................................................................... هاخوراکی
 5/49 0/245 8/163 6/127  ............................................................... نان و غالت

 4/25 1/333 6/265 5/178  ................... هانهای آگوشت قرمز، سفید و فرآورده
 5/24 5/334 6/268 3/181  ................................... گوشت قرمز و گوشت ماکیان

 2/33 8/322 4/242 7/156  ................................................دارانصدف ها وماهی
 2/50 9/300 3/200 2/145  ...................................................... مرغلبنیات و تخم

 1/32 2/227 0/172 8/135  ..................................................... هاها و چربیروغن
 7/51 9/353 2/233 7/172  ....................................................... و خشكبار هامیوه

 6/38 9/340 9/245 6/164  .....................................................اتها و حبوبسبزی
 8/40 2/285 5/202 8/133  ............................................. هاقند و شكر و شیرینی

 0/17 0/300 4/256 1/169  ....................................................... هاادویه و چاشنی
 0/50 2/340 8/226 7/148  ........................ ها )غیرالكلی(چای و سایر آشامیدنی

 1/3٤ ٤/٤12 ٦/30٧ 3/223  .................................................. دخانيات

 2/35 2/25٧ 2/190 ٧/132  ....................................... پوشاك و كفش

 3/22 ٨/1٦3 9/133 ٦/11٤  ... هامسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت
 0/24 3/163 7/131 9/114  ........................................................................ مسكن
 8/23 9/161 8/130 5/114  .......................................................................... اجاره

 6/33 2/254 3/190 4/138  ..............................نگهداری و تعمیر واحد مسكونی
 4/12 4/167 9/148 6/112  ................................. ها، گاز و سایر سوختآب، برق

 9/٤٧ 0/3٤5 2/233 1/153  .. هامبلمان، لوازم خانگي و تعمير و نگهداري آن
 ٦/30 0/215 ٦/1٦٤ ٧/125  ..................................... بهداشت و درمان

 9/٤٨ 5/2٦1 ٧/1٧5 3/12٧  ............................................... و نقل حمل
 0/23 5/1٨3 2/1٤9 ٦/129  ................................................. ارتباطات

 9/٤0 2/3٤٦ ٨/2٤5 0/1٦٨  ....................................... تفريح و فرهنگ
 2/11 ٧/1٧٤ 1/15٧ 0/132  ................................................... آموزش

 2/2٧ 3/259 9/203 2/139  ........................................ هتل و رستوران
 ٨/٤0 ٨/2٧5 ٨/195 ٦/1٤٤  ............................. كاالها و خدمات متفرقه

     هاي اختصاصي:گروه
 ٧/٤2 0/301 9/210 2/1٤٧  ...................................................... كاالها

 0/76 9/449 6/255 5/172  ........................................................... کاالهای بادوام
 9/37 1/284 0/206 1/145  ........................................................ دوامکاالهای بی
 8/42 7/296 7/207 7/140  ........................................................ دوامکاالهای کم

 0/2٤ 9/1٨0 9/1٤5 2/121  .................................................... خدمات
 7/37 3/332 4/241 7/169  ........................................................ های تازهخوراکی

 3/42 6/272 6/191 6/138  .......................................................... هاسایر خوراکی
 2/21 2/1٦5 3/13٦ ٦/10٧  ........................... كاالها و خدمات عمومي

 1/37 3/265 5/193 5/140  ............................................................. (1)شاخص کل

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

ضریب  های کاالها و خدماتگروه
 1396 1395 1390 اهمیت

 ٨/10٧ 0/100 1/٤0 100  ............................................. كلشاخص 

     هاي اصلي و فرعي:گروه
 1/112 0/100 1/3٨ ٨2/30  ............................. هاخوراكي و آشاميدني

 3/112 0/100 4/38 53/29    ................................................................... هاخوراکی
 9/106 0/100 1/42 86/7  ............................................................... نان و غالت

 7/119 0/100 1/39 21/7  ................... هانهای آگوشت قرمز، سفید و فرآورده
 1/121 0/100 1/39 52/6  ................................... گوشت قرمز و گوشت ماکیان

 0/106 0/100 4/38 69/0  ................................................ دارانها و صدفماهی
 6/109 0/100 3/39 05/3  ....................................................... مرغلبنیات و تخم

 6/107 0/100 9/38 49/1  ..................................................... هاها و چربیروغن
 4/110 0/100 6/35 73/3  ....................................................... و خشكبار هامیوه

 6/122 0/100 3/29 22/3  ..................................................... اتها و حبوبسبزی
 4/105 0/100 8/42 07/2  ............................................. هاقند و شكر و شیرینی

 1/104 0/100 6/39 91/0  ....................................................... هاادویه و چاشنی
 6/107 0/100 1/32 28/1  .........................ها )غیرالكلی(چای و سایر آشامیدنی

 ٧/105 0/100 ٦/22 10/1  .................................................. دخانيات

 3/10٦ 0/100 3/3٨ ٨1/٤  ....................................... پوشاك و كفش

 0/105 0/100 5/٤٧ ٦2/2٤  .... هامسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت
 6/104 0/100 0/47 02/18  ........................................................................ مسكن

 5/104 0/100 8/46 37/17  ........................................................................... اجاره
 5/107 0/100 7/49 65/0  ............................... نگهداری و تعمیر واحد مسكونی

 1/106 0/100 3/48 59/6  ................................. ها، گاز و سایر سوختآب، برق
 ٨/105 0/100 ٤/3٧ 02/٦  ....هامبلمان، لوازم خانگي و تعمير و نگهداري آن

 5/10٦ 0/100 ٦/3٤ 3٤/9  .................................... بهداشت و درمان

 2/105 0/100 1/٤2 3٤/10  .............................................. حمل و نقل

 ٤/101 0/100 ٤/٦٤ ٤٧/3  ................................................. ارتباطات

 ٦/110 0/100 3/٤0 1٦/3  ...................................... تفريح و فرهنگ

 9/113 0/100 ٦/53 05/1  ................................................... آموزش

 ٤/109 0/100 1/3٧ 93/0  ....................................... هتل و رستوران

 0/10٨ 0/100 0/3٧ 3٤/٤  ........................... كاالها و خدمات متفرقه

     هاي اختصاصي:گروه
 ٨/10٨ 0/100 5/3٨ 32/٦1  ..................................................... كاالها

 0/106 0/100 - -  ........................................................... کاالهای بادوام
 5/109 0/100 - -  ......................................................... دوامکاالهای بی
 4/106 0/100 - -  ........................................................ دوامکاالهای کم

 2/10٦ 0/100 0/٤٤ ٦٨/3٨  ................................................... خدمات
 7/117 0/100 - -  ........................................................ های تازهخوراکی

 6/106 0/100 - -  .......................................................... هاسایر خوراکی
 5/103 0/100 - -  ............................ كاالها و خدمات عمومي

 5/108 0/100 3/39 63/82  ............................................................. (1)شاخص کل
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هاي بخشبرحسب  روستاييو خدمـات مصرفي خانوارهاي كاالها قيمت  شاخص -2-22
 (1395=100)      )دنباله(   هاي اختصاصيگروه ، طبقات كااليي وهابرخي گروهاصلي، 

 1399 1398 1397 های کاالها و خدماتگروه
 درصد تغییر

 نسبت 1399سال 
 1398به سال 

 5/39 3/2٦٤ 5/1٨9 2/13٦  ........................................... شاخص كل
     هاي اصلي و فرعي:گروه

 0/٤5 3/320 ٨/220 ٦/152  ........................... هاخوراكي و آشاميدني
 6/44 4/318 2/220 9/152  ................................................................ هاخوراکی

 1/67 9/279 5/167 2/128  ............................................................ نان و غالت
 7/22 6/338 9/275 8/180  ................ هانهای آگوشت قرمز، سفید و فرآورده
 7/21 0/340 4/279 6/183  ................................ گوشت قرمز و گوشت ماکیان

 9/33 8/324 5/242 1/154  ............................................. دارانها و صدفماهی
 1/54 8/292 1/190 9/144  .................................................... مرغلبنیات و تخم

 9/43 3/265 3/184 7/135  .................................................. هاها و چربیروغن
 6/52 9/355 2/233 5/164  .................................................... و خشكبار هامیوه

 7/47 0/370 5/250 4/165  .................................................. اتها و حبوبسبزی
 7/49 1/320 8/213 0/131  .......................................... هاقند و شكر و شیرینی

 0/31 7/324 8/247 9/156  .................................................... هاادویه و چاشنی
 7/54 6/362 4/234 7/145  ......................ها )غیرالكلی(چای و سایر آشامیدنی

 ٤/33 ٧/٤51 ٦/33٨ 3/230  ................................................ دخانيات
 ٧/3٧ 5/2٦٤ 1/192 5/132  ..................................... پوشاك و كفش

 ٤/23 ٦/1٧5 ٤/1٤2 9/112  .... هاساير سوخت مسكن، آب، برق، گاز و
 3/25 4/164 2/131 7/114  ..................................................................... مسكن

 8/23 9/161 8/130 5/114  ........................................................................ اجاره
 3/60 6/229 2/143 9/118  ............................ نگهداری و تعمیر واحد مسكونی

 4/19 4/206 8/172 0/108  .............................. ها، گاز و سایر سوختآب، برق
 ٨/50 0/3٤2 9/22٦ 2/1٤9  ..... هامبلمان، لوازم خانگي و تعمير و نگهداري آن

 1/31 ٤/21٦ 1/1٦5 3/125  ................................... بهداشت و درمان
 ٨/5٤ 2/2٨٧ 5/1٨5 2/12٨  ............................................. حمل و نقل

 3/19 ٦/1٧3 5/1٤5 1/12٧  ............................................... ارتباطات
 5/٤5 2/3٦9 ٨/253 ٨/1٧0  ..................................... تفريح و فرهنگ

 0/11 1/1٨0 2/1٦2 ٦/132  .................................................. آموزش
 ٦/3٤ ٤/2٧٦ 3/205 1/1٤0  ...................................... هتل و رستوران
 5/٤1 3/2٧٦ 3/195 ٦/139  ........................... متفرقه كاالها و خدمات
     هاي اختصاصي:گروه

 ٦/٤5 ٦/312 ٦/21٤ ٨/1٤٤  .................................................... كاالها
 7/68 7/405 4/240 1/163  ....................................................... کاالهای بادوام

 3/42 2/301 7/211 9/142  ..................................................... دوامکاالهای بی
 3/44 8/302 8/209 7/139  .................................................... دوامکاالهای کم

 5/25 ٨/1٨٧ ٦/1٤9 ٦/122  .................................................. خدمات
 5/35 8/338 1/250 6/171  .................................................... های تازهخوراکی

 2/57 3/297 1/189 3/133  ...................................................... هاسایر خوراکی
 ٧/2٨ ٨/201 ٨/15٦ 0/10٦  ......................... كاالها و خدمات عمومي

 6/41 8/285 8/201 8/140  ........................................................... (1)شاخص کل

 ملكی. منهای ارزش اجاری واحدهای مسكونی ( شاخص کل1
 ها.دفتر شاخص قیمت مرکز آمار ایران. -خذام
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