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 مقدمه

ها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی ل ارهای این فصل شامل شاخص قیمت کا آم

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

 .دریافت و در این فصل آورده شده است باشد که از مرکز آمار ایران می 1396سال پایه از سال 

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

می انجام  ایران  آمار  مرکز  و  ایران  اسالمی  مرکزی جمهوری  بانك  توسط  حاضر  به  حال  گیرد، 

 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 کالها را در نقاط شهری آغاز کرد.  عمده

فروشی  عمده، با تغییر سال پایه، محاسبه شاخص هزینه زندگی و شاخص قیمت  1338در سال  

، مسئولیت تهیه 1339سیس بانك مرکزی ایران در سال اکالها مورد تجدیدنظر قرار گرفت و با ت

قابل  شاخص تغییرات  به  توجه  با  ایران،  مرکزی  بانك  شد.  محول  بانك  این  به  مذکور،  های 

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

فروشی کالها به عمل  تجدیدنظر دوم را در محاسبه شاخص هزینه زندگی و شاخص قیمت عمده

تحولتی در اوضاع اقتصادی کشور پدید آمد و سال مذکور به عنوان سال   1353آورد. در سال  

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

 رفت. تجدیدنظر قرار گ

سال   از 1361در  ناشی  که  خانوارها  مصرف  الگـوی  در  شـده  ایجـاد  تغییــرات  به  توجه  با   ،

پایه   سال  عنـوان  به  سال  ایـن  بود،  اسـالمی  انقـالب  از  بعد  اجتماعی  و  اقتصادی  تحولت 

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

 
 است. "شاخص قیمت کالها و خدمات مصرفی "، "شاخص هزینه زندگی"منظور از   1
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سال   پایان  1369در  با  ضـرورت ،  اقتصـادی،  شرایط  تـغیـیـر  و  تـحمیلی  جنگ  یافتن 

پایه   سال  عنوان  به  مرکـزی  بانـك  را  سـال  این  و  شـد  احساس  پایه  سـال  در  تجدیـدنظـر 

 انتخاب کرد. 

سال   در  مرکزی  برای  1378بانك  را  پایه  سال  در "،  مصرفی  خدمات  و  کالها  قیمت  شاخص 

  1385تغییر داد. همچنین این شاخص از سال  1376 به سال 1369از سال  "مناطق شهری ایران

محاسبه این    1381محاسبه و ارائه شده است. لزم به ذکر است از سال    1383براساس سال پایه  

مقرر شد اطالعات    1390مرکز آمار ایران آغاز شد و از سال    یها شاخص در دفتر شاخص قیمت

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

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

، توسط دفتر شاخص قیمت مرکز آمار ایــران 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 

فروشی تعدادی از بار، طرح آمارگیری از قیمت خرده، مرکز آمار ایران برای اولین  1353در سال  

نکا در  مصرفی  خدمات  و  درلها  اجرا  مرحله  به  را  روستایی  مهرماه  قاط  تا  زمان  آن  از  و  آورد 

حا1357 نتایج  آمارگیری،  از  همهصل  را  مذکور  و های  کالها  قیمت  متوسط  صورت  به  ساله 

 کرد. خدمات مصرفی در نقاط روستایی، در قالب نشریات فصلی و سالنه، منتشر می 

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

مصرفی خدمات  و  کالها  قیمت  شاخص  و  قیمت  اختیار  خانوارهای    متوسط  در  روستایی 

 عالقمندان قرار گرفت. 

فروشی کالها و خدمات مصرفی خانوارها ، شاخص قیمت خرده1375لغایت سال    1361از سال  

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

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

  1381، سال  1391تا سال    1383ها و کل کشور تهیه و منتشر شده است. از سال  تفكیك استان
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بوده محاسبه  مبنای  پایه  سال  عنوان  سال است.    به  تجدیدنظر  آخرین  براساس  حاضر  حال  در 

 به عنوان سال پایه مبنای محاسبه قرار گرفته است. 1395

 

 مفاهيم  و تعاريف

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

به  نسبت  خانوار  مصرف  مورد  خدمات  و  کالها  قیمت  از  شاخص  پایه،  خدمات سال  و  کالها 

 شود.مصرفی نامیده می

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

 است.  100عدد شاخص در آن سال برابر 

اهميت: شاخص،    ضريب  مشمول  خدمات  و  کالها  مجموعه  در  را  خدمت  یا  کال  هر  سهم 

اهمیت می در شاخص  ضریب  یا خدمت،  گویند.  بهای کالها و خدمات مصرفی، سهم هر کال 

باشد. در شـاخـص نسبت هزینه پرداختی خانوار، برای آن کال یا خدمت به کل هزینه خانوار می

عمده عمدهبـهـای  فـروش  ارزش  کـال،  هر  سهـم  ارزش فروشی،  کـل  به  کـال  فروشی 

میعمـده کـالها  تولیدکفروشی  بهای  شاخص  در  نسبت  باشد.  خدمت،  یا  کال  هر  سهم  ننده، 

و  فروش مجموعه کالها  یا  و  تولید  ارزش  به  یا خدمت  فروش یك کال  ارزش  یا  تولید  ارزش 

 خدمات است. 

گروهطبقه در  خدمات:  بندي  و  كاالها  شاخصطبقههاي  در  خدمات  و  کالها  های بندی 

 های ملی انجام گرفته است، ولیالمللی و نیازهای بینبندیها و طبقهقیمت، براساس ماهیت آن

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

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

 تغییـراتـی در آن داده شــده است. 

 
 بندی مصرف فردی بر حسب هدفطبقه  1

Purpose:COICOP). (Classification of Individual Consumption According     
 المللی تجارت بین بندی استاندارد طبقه  2
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این طبقه  بـزرگ تقسیم میبنـدیدر  به چند گـروه  از  ها، کـالهـا و خـدمات  شود که هر یك 

های  ها را گروه های آنهای اصلی و زیر گروههای بزرگ را گروه ها چندین زیرگروه دارد. گروه آن

 نامند. فرعی کالها و خدمات می

بندی های اختصاصی نیز طبقههای کالها و خدمات برحسب نیاز بر اساس گروهدر ضمن، گروه

 شوند. می

دوام،  کالها به صورت میانگین موزونی از کالهای با  كاالها )با دوام، كم دوام و بي دوام(:

بیکم و  ماست.  دوام  دوام  بیتفاوت  کالهای  بایان  و  آندوام  از  استفاده  زمان  مدت  در  ها دوام 

های بیش از یك سال به توان طی دورهاند یا میاست و اینكه آیا کالهای مزبور یك بار مصرف

آن  از  پیوسته  و  بادوکرات  کالهای  عالوه،  به  کرد.  استفاده  یخچال، ها  خودرو،  قبیل  از  ام، 

دوام  دوام و با... ارزش خرید نسبتا بالیی دارند. تفاوت کالهای کم  لباسشویی، تلویزیون وماشین

می انتظار  که  است  کمآن  کالهای  از  استفاده  عمر  سال)دوام  رود  یك  از  بیش  بسیار (  گرچه 

تر باشد و تعداد دفعات خرید در طول  ها نیز بسیار کمدوام، و ارزش خرید آن تر از کالهای باکوتاه

 شوند. میدوام محسوب سایر کالها نیز بی .باشدسال بیشتر 

شود که هایی اطالق میهای تازه به خوراکیخوراکی  ها:هاي تازه و ساير خوراكيخوراكي

آن یك خرید  از  بیش  ماه  در  می  ها  سایر  بار صورت  به  نسبت  را  بیشتری  قیمت  نوسان  و  گیرد 

خوراکیخوراکی این  دلیل  همین  به  دارند.  ماه  ها  در  بار  سه  میتقیمها  )سایر گیری  شوند 

این گروه شامل انواع گوشت قرمز و سفید، انواع    (.شوندگیری میمتیها دو بار در ماه قخوراکی

 لبنیات، میوه و سبزیجات تازه است.

کالها و خدمات عمومی به آن دسته از کالها و خدمات اطالق    كاالها و خدمات عمومي:

قیا بخش عمومی سیاستیشده است که دولت   مانند  م گذاری  دارد.  را به عهده  آن  ت و عرضه 

زینه مكالمات تلفن ـداشتی دولتی، هـوزشی و به ـات آم ـدمـرژی، خـانهـای  حـامل قیمت انواع  

 .  ثابت و...

 
(Standard International Trade Calssification: SITC) 
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 . "جمعیت  -3فصل"و مفاهیم عاریف  رجوع کنید به ت نقاط شهري:

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

 

 گزيده اطالعات

  331.7به رقم    ،1400و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در سـال    قیمت کالها  کل  شاخص

داشته است. در   افزایشدرصد  40.6که نسبت به سال قبل  ،( رسیـد1395)بر مبنـای سـال پایـه 

بوده که این شاخص نسبت    461.9ها برابر  آشامیدنی  و  هاخوراکیبهای گروه  سال فوق شاخص  

قبل   سال  استافزایش  درصد    51.2به  غیرخوراکیداشته  گروه  در  بهای  ،.  و    شاخص  پوشاك 

  افزایش داشته  درصد  50.8بوده که این شاخص نسبت به سال قبل    388.0کفش در استان برابر  

در    تغییرات  بیشترین   و خدمات مصرفی خانوار شهری استان،  هاکال در بین شاخص بهای    .است

درصد در بخش خوراکی   69.4با    دارانها و صدفماهیبخش    مربوط به های اصلی و فرعی  گروه

و بیشترین تغییرات در درصد    4.3با    ارتباطاتبه  مربوط  شاخص    تغییرات  و کمترینها  و آشامیدنی

 باشد. میدرصد  53.9با  هاسایر خوراکیهای اختصاصی مربوط به گروه

)بر مبنای سال    روستـاییمصرفی خانوارهای  و خدمات    هاکال   قیمت  کلشاخص    1400در سال  

برابر  1395پایه   قبل  بوده    379.8(  به سال  استافزایش  درصد    43.7که نسبت  این  داشته  در   .

 54.6بوده که این شاخص نسبت به سال قبل  495.3برابر  هاآشامیدنی ها وسال شاخص خوراکی

در گروه غیرخوراکی، شاخص بهای پوشاك و کفش در استان برابر   .داشته است افزایش  درصد  

درصد افزایش داشته است. در بین شاخص    53.3بوده که این شاخص نسبت به سال قبل    405.4

تغییرات    استان،  روستاییو خدمات مصرفی خانوار    هابهای کال  گروهبیشترین  و در  اصلی  های 

بخشمربوط  فرعی   و  روغن  به  آشامیدنید  77.0با    هاچربیها  و  خوراکی  بخش  در  و  ها  رصد 

های  و بیشترین تغییرات در گروه  درصد 3.3با  ارتباطاتبخش کمترین تغییرات شاخص مربوط به 

  باشد. میدرصد   39.0اختصاصی مربوط به کالهای بادوام با 
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هاي اصلي،  بخش و خدمـات مصرفي خانوارهاي شهري برحسب كاالها قيمت   شاخص -1-22
   (1395=100)                              اختصاصيهاي گروه ، طبقات كااليي وهاگروه برخي 

 های کالها و خدمات گروه
ضریب 
 1396 1395 1390 اهمیت

 107.8 100.0 40.8 100.0   ........................................... شاخص كل 
     هاي اصلي و فرعي: گروه

 112.4 100.0 37.4 23.0  ............................ ها خوراكي و آشاميدني 
 112.5 100.0 37.5 22.3  .................................................................... ها خوراکی 

 107.4 100.0 41.0 5.3  ................................................................ نان و غالت 
 119.2 100.0 40.3 5.3  .................... هانهای آ گوشت قرمز، سفید و فرآورده 
 120.9 100.0 40.9 4.7  .................................... گوشت قرمز و گوشت ماکیان 

 106.3 100.0 35.9 0.6  ................................................. داران ها و صدف ماهی 
 109.1 100.0 34.9 2.6  ........................................................ مرغلبنیات و تخم 

 108.4 100.0 37.6 0.9  ...................................................... ها ها و چربیروغن 
 110.2 100.0 34.7 3.8  ........................................................ و خشكبار  هامیوه

 122.0 100.0 32.1 2.4  ...................................................... ات ها و حبوبسبزی
 108.9 100.0 40.0 1.4  .............................................. هاقند و شكر و شیرینی

 105.5 100.0 34.2 0.6   ........................................................ ها ادویه و چاشنی 
 110.0 100.0 33.2 0.7  ..........................ها )غیرالكلی(چای و سایر آشامیدنی 

 106.7 100.0 24.0 0.5  ................................................ دخانيات 
 106.4 100.0 38.8 4.0  ..................................... پوشاك و كفش 

 105.5 100.0 46.8 33.3  .... ها مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت
 104.6 100.0 46.4 28.9  ......................................................................... مسكن 
 104.5 100.0 46.8 28.5  ........................................................................... اجاره 

 110.0 100.0 34.6 0.4  ............................... نگهداری و تعمیر واحد مسكونی 
 111.4 100.0 48.6 4.4  .................................. ها، گاز و سایر سوخت آب، برق

 106.9 100.0 37.4 3.7  ... ها مبلمان، لوازم خانگي و تعمير و نگهداري آن
 106.8 100.0 35.1 11.2  .................................. بهداشت و درمان 

 105.1 100.0 41.3 9.9  ............................................ حمل و نقل
 101.7 100.0 66.4 3.2  .............................................. ارتباطات 

 111.7 100.0 39.0 2.4  ..................................... تفريح و فرهنگ 
 113.7 100.0 53.1 2.2  ................................................. آموزش

 110.1 100.0 35.8 1.7  ......................................هتل و رستوران 
 109.5 100.0 42.3 5.0  .......................... كاالها و خدمات متفرقه 

     هاي اختصاصي: گروه
 109.6 100.0 38.4 45.8  .................................................... كاالها 

 106.6 100.0 - -  ........................................................... کالهای بادوام 
 110.4 100.0 - -  ......................................................... دوام کالهای بی
 106.7 100.0 - -  ........................................................ دوامکالهای کم 

 106.2 100.0 44.6 54.3  ..................................................خدمات 
 116.6 100.0 - -  ................................... هاي تازهخوراكي 

 107.8 100.0 - -  ..................................... هاساير خوراكي 
 105.5 100.0 - -  .......................... كاالها و خدمات عمومي 

 109.1 100.0 39.5 71.5  ........................................ ( 1)شاخص كل
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هاي اصلي،  بخش و خدمـات مصرفي خانوارهاي شهري برحسب كاالها قيمت   شاخص -1-22
 ( 1395=100)                  )دنباهلل( هاي اختصاصيگروه، طبقات كااليي و هابرخي گروه 

 1399 1398 1397 های کالها و خدمات گروه
 235.9 175.6 133.1  ........................................................ شاخص كل 

    هاي اصلي و فرعي: گروه
 305.6 218.5 155.0  ......................................... ها خوراكي و آشاميدني 

 304.5 218.2 155.2  ...................................................................................... ها خوراکی 
 245.0 163.8 127.6  .................................................................................. نان و غالت 

 333.1 265.6 178.5  ...................................... هانهای آ گوشت قرمز، سفید و فرآورده 
 334.5 268.6 181.3  ...................................................... گوشت قرمز و گوشت ماکیان 

 322.8 242.4 156.7  ................................................................... داران ها و صدف ماهی 
 300.9 200.3 145.2  .......................................................................... مرغتخم لبنیات و 

 227.2 172.0 135.8  ........................................................................ ها ها و چربیروغن 
 353.9 233.2 172.7  .......................................................................... و خشكبار  هامیوه

 340.9 245.9 164.6  ........................................................................ ات ها و حبوبسبزی
 285.2 202.5 133.8  ................................................................ هاقند و شكر و شیرینی

 300.0 256.4 169.1  .......................................................................... ها ادویه و چاشنی 
 340.2 226.8 148.7  ............................................)غیرالكلی(ها چای و سایر آشامیدنی 

 412.4 307.6 223.3  ............................................................. دخانيات 
 257.2 190.2 132.7  .................................................. پوشاك و كفش 

 163.8 133.9 114.6  ................. ها مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت
 163.3 131.7 114.9  ........................................................................................... مسكن 
 161.9 130.8 114.5  ............................................................................................. اجاره 

 254.2 190.3 138.4  ................................................. نگهداری و تعمیر واحد مسكونی 
 167.4 148.9 112.6  .................................................... ها، گاز و سایر سوخت برقآب، 

 345.0 233.2 153.1 ................... ها مبلمان، لوازم خانگي و تعمير و نگهداري آن
 215.0 164.6 125.7  ...................................................بهداشت و درمان 

 261.5 175.7 127.3  ............................................................ حمل و نقل 
 183.5 149.2 129.6  ............................................................... ارتباطات 

 346.2 245.8 168.0  ..................................................... تفريح و فرهنگ 
 174.7 157.1 132.0  ................................................................. آموزش 

 259.3 203.9 139.2  ...................................................... هتل و رستوران 
 275.8 195.8 144.6  .......................................... كاالها و خدمات متفرقه 

    هاي اختصاصي: گروه 
 301.0 210.9 147.2  ................................................................. كاالها 

 449.9 255.6 172.5  ............................................................................. کالهای بادوام 
 284.1 206.0 145.1  ........................................................................... دوام کالهای بی
 296.7 207.7 140.7  .......................................................................... دوامکالهای کم 

 180.9 145.9 121.2  ...............................................................خدمات 
 332.3 241.4 169.7  ................................................ هاي تازهخوراكي 

 272.6 191.6 138.6  .................................................. هاساير خوراكي 
 165.2 136.3 107.6  ....................................... كاالها و خدمات عمومي 

 265.3 193.5 140.5  ..................................................... ( 1)شاخص كل
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هاي اصلي،  بخش و خدمـات مصرفي خانوارهاي شهري برحسب كاالها قيمت   شاخص -1-22
 ( 1395=100))دنباهلل(                   هاي اختصاصيگروه، طبقات كااليي و هابرخي گروه 

  1400سال  رییدرصد تغ 1400 های کالها و خدمات گروه
 1399به سال نسبت 

 40.6 331.7  ............................................................ شاخص كل 
   هاي اصلي و فرعي: گروه
 51.2 461.9  ............................................. ها خوراكي و آشاميدني 

 51.0 459.9  ............................................................................................ ها خوراکی 
 52.0 372.3  ........................................................................................ نان و غالت 

 40.9 469.3  ............................................ هانهای آ گوشت قرمز، سفید و فرآورده 
 37.3 459.2  ............................................................ گوشت قرمز و گوشت ماکیان 

 69.4 546.8  ......................................................................... داران ها و صدف ماهی 
 61.7 486.7  ................................................................................ مرغلبنیات و تخم 

 59.1 361.4  .............................................................................. ها ها و چربیروغن 
 44.9 512.9  ................................................................................ و خشكبار  هامیوه

 63.1 555.9  .............................................................................. ات ها و حبوبسبزی
 62.1 462.3  ...................................................................... هاقند و شكر و شیرینی

 53.4 460.3  ................................................................................ ها ادویه و چاشنی 
 53.4 521.9  ..................................................ها )غیرالكلی(چای و سایر آشامیدنی 

 38.6 571.4  ................................................................. دخانيات 
 50.8 388.0  ...................................................... پوشاك و كفش 

 32.7 217.3  ..................... ها ساير سوختمسكن، آب، برق، گاز و 
 33.5 218.0  ................................................................................................. مسكن 
 33.3 215.9  ................................................................................................... اجاره 

 41.0 358.3  ....................................................... نگهداری و تعمیر واحد مسكونی 
 27.2 212.9  .......................................................... ها، گاز و سایر سوخت آب، برق

 47.5 508.9  ....................... ها مبلمان، لوازم خانگي و تعمير و نگهداري آن
 41.5 304.2  ........................................................بهداشت و درمان 

 31.3 343.3  ................................................................. حمل و نقل 
 4.3 191.3  .................................................................... ارتباطات 

 40.4 485.9  .......................................................... تفريح و فرهنگ 
 26.9 221.7  ...................................................................... آموزش 

 51.7 393.3  ........................................................... هتل و رستوران 
 36.8 377.2  ............................................... كاالها و خدمات متفرقه 
   هاي اختصاصي: گروه 

 45.5 437.9  ..................................................................... كاالها 
 35.6 609.9  ................................................................................... کالهای بادوام 

 46.8 416.9  ................................................................................. دوام کالهای بی
 49.8 444.4  ................................................................................ دوامکالهای کم 

 33.8 242.1  ...................................................................خدمات 
 49.0 495.1  .................................................... هاي تازهخوراكي 

 53.9 419.6  ...................................................... هاساير خوراكي 
 13.4 187.3  ........................................... كاالها و خدمات عمومي 

 42.4 377.7  ......................................................... ( 1)شاخص كل
 ملكی. منهای ارزش اجاری واحدهای مسكونی ( شاخص کل1
 ها.دفتر شاخص قیمت مرکز آمار ایران.  -خذام
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خانوارهاي  كاالها  قيمت    شاخص  -2-22 مصرفي  خدمـات  هاي  بخش برحسب    روستاييو 
 ( 1395=100)                    هاي اختصاصيگروه ، طبقات كااليي وهابرخي گروه اصلي، 

ضریب  های کالها و خدمات گروه
 1396 1395 1390 اهمیت

 107.8 100.0 40.1 100.0  .......................................... كل شاخص 
     هاي اصلي و فرعي: گروه

 112.1 100.0 38.1 30.8  ........................... ها خوراكي و آشاميدني 
 112.3 100.0 38.4 29.5    ................................................................... ها خوراکی 

 106.9 100.0 42.1 7.9  ............................................................... نان و غالت 
 119.7 100.0 39.1 7.2  ................... هانهای آ گوشت قرمز، سفید و فرآورده 
 121.1 100.0 39.1 6.5  ................................... گوشت قرمز و گوشت ماکیان 

 106.0 100.0 38.4 0.7  ................................................ داران ها و صدف ماهی 
 109.6 100.0 39.3 3.1  ....................................................... مرغلبنیات و تخم 

 107.6 100.0 38.9 1.5  ..................................................... ها ها و چربیروغن 
 110.4 100.0 35.6 3.7  ....................................................... و خشكبار  هامیوه

 122.6 100.0 29.3 3.2  ..................................................... ات ها و حبوبسبزی
 105.4 100.0 42.8 2.1  ............................................. هاقند و شكر و شیرینی

 104.1 100.0 39.6 0.9  ....................................................... ها ادویه و چاشنی 
 107.6 100.0 32.1 1.3  .........................ها )غیرالكلی(چای و سایر آشامیدنی 

 105.7 100.0 22.6 1.1  ............................................... دخانيات 
 106.3 100.0 38.3 4.8  ..................................... پوشاك و كفش 

 105.0 100.0 47.5 24.6  ... ها مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت
 104.6 100.0 47.0 18.0  ........................................................................ مسكن 

 104.5 100.0 46.8 17.4  ........................................................................... اجاره 
 107.5 100.0 49.7 0.7  ............................... نگهداری و تعمیر واحد مسكونی 

 106.1 100.0 48.3 6.6  ................................. ها، گاز و سایر سوخت آب، برق
 105.8 100.0 37.4 6.0  ....ها مبلمان، لوازم خانگي و تعمير و نگهداري آن

 106.5 100.0 34.6 9.3  .................................. بهداشت و درمان 
 105.2 100.0 42.1 10.3  ............................................ حمل و نقل

 101.4 100.0 64.4 3.5  .............................................. ارتباطات 
 110.6 100.0 40.3 3.2  .................................... تفريح و فرهنگ 

 113.9 100.0 53.6 1.1  ................................................ آموزش
 109.4 100.0 37.1 0.9  ..................................... هتل و رستوران 

 108.0 100.0 37.0 4.3  .......................... كاالها و خدمات متفرقه 
     هاي اختصاصي: گروه

 108.8 100.0 38.5 61.3  ................................................... كاالها 
 106.0 100.0 - -  ........................................................... کالهای بادوام 

 109.5 100.0 - -  ......................................................... دوام کالهای بی
 106.4 100.0 - -  ........................................................ دوامکالهای کم 

 106.2 100.0 44.0 38.7  .................................................خدمات 
 117.7 100.0 - -  ................................... هاي تازهخوراكي 

 106.6 100.0 - -  ..................................... هاساير خوراكي 
 103.5 100.0 - -  .......................... كاالها و خدمات عمومي 

 108.5 100.0 39.3 82.6  ....................................... ( 1)شاخص كل
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خانوارهاي  كاالها  قيمت    شاخص  -2-22 مصرفي  خدمـات  هاي  بخش برحسب    روستاييو 
 ( 1395=100)      )دنباله(     هاي اختصاصيگروه ، طبقات كااليي وهابرخي گروه اصلي، 

 1399 1398 1397 های کالها و خدمات گروه
 264.3 189.5 136.2  ........................................................ شاخص كل 

    هاي اصلي و فرعي: گروه
 320.3 220.8 152.6  ......................................... ها آشاميدني خوراكي و 

 318.4 220.2 152.9  ...................................................................................... ها خوراکی 
 279.9 167.5 128.2  .................................................................................. نان و غالت 

 338.6 275.9 180.8  ...................................... هانهای آ گوشت قرمز، سفید و فرآورده 
 340.0 279.4 183.6  ...................................................... گوشت قرمز و گوشت ماکیان 

 324.8 242.5 154.1  ................................................................... داران ها و صدف ماهی 
 292.8 190.1 144.9  .......................................................................... مرغلبنیات و تخم 

 265.3 184.3 135.7  ........................................................................ ها ها و چربیروغن 
 355.9 233.2 164.5  .......................................................................... و خشكبار  هامیوه

 370.0 250.5 165.4  ........................................................................ ات ها و حبوبسبزی
 320.1 213.8 131.0  ................................................................ هاقند و شكر و شیرینی

 324.7 247.8 156.9  .......................................................................... ها ادویه و چاشنی 
 362.6 234.4 145.7  ............................................ها )غیرالكلی(چای و سایر آشامیدنی 

 451.7 338.6 230.3  ............................................................. دخانيات 
 264.5 192.1 132.5  ................................................... پوشاك و كفش 

 175.6 142.4 112.9  .................... ها مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت
 164.4 131.2 114.7  ........................................................................................... مسكن 

 161.9 130.8 114.5  .............................................................................................. اجاره 
 229.6 143.2 118.9  .................................................. نگهداری و تعمیر واحد مسكونی 

 206.4 172.8 108.0  .................................................... ها، گاز و سایر سوخت آب، برق
 342.0 226.9 149.2  ........................ هامبلمان، لوازم خانگي و تعمير و نگهداري آن

 216.4 165.1 125.3  ................................................... بهداشت و درمان 
 287.2 185.5 128.2  ............................................................. حمل و نقل 

 173.6 145.5 127.1  ............................................................... ارتباطات 
 369.2 253.8 170.8  ..................................................... تفريح و فرهنگ 

 180.1 162.2 132.6  .................................................................. آموزش 
 276.4 205.3 140.1  ...................................................... رستوران هتل و 

 276.3 195.3 139.6  ........................................... كاالها و خدمات متفرقه 
    هاي اختصاصي: گروه

 312.6 214.6 144.8  .................................................................... كاالها 
 405.7 240.4 163.1  ............................................................................. کالهای بادوام 

 301.2 211.7 142.9  ........................................................................... دوام کالهای بی
 302.8 209.8 139.7  .......................................................................... دوامکالهای کم 

 187.8 149.6 122.6  .................................................................. خدمات 
 338.8 250.1 171.6  ................................................ هاي تازهخوراكي 

 297.3 189.1 133.3  .................................................. هاساير خوراكي 
 201.8 156.8 106.0  ....................................... كاالها و خدمات عمومي 

 285.8 201.8 140.8  ........................................................ ( 1)شاخص كل 
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بخش كاالها  قيمت    شاخص  -2-22 برحسب  روستايي  خانوارهاي  مصرفي  خدمـات  هاي  و 
 ( 1395=100)     هاي اختصاصي )دنباله(   ها، طبقات كااليي و گروهاصلي، برخي گروه 

  1400سال  درصد تغییر 1400 های کالها و خدمات گروه
 1399به سال  نسبت

 43.7 379.8  .......................................................... شاخص كل 
   هاي اصلي و فرعي: گروه
 54.6 495.3  ........................................... ها خوراكي و آشاميدني 

 55.0 493.4  ......................................................................................... ها خوراکی 
 58.1 442.6  ..................................................................................... نان و غالت 

 40.9 477.1  ......................................... هانهای آ گوشت قرمز، سفید و فرآورده 
 38.2 469.9  ......................................................... گوشت قرمز و گوشت ماکیان 

 68.1 545.9  ...................................................................... داران ها و صدف ماهی 
 68.6 493.6  ............................................................................. مرغلبنیات و تخم 

 77.0 469.5  ........................................................................... ها ها و چربیروغن 
 42.1 505.8  ............................................................................. و خشكبار  هامیوه

 67.8 620.9  ........................................................................... حبوبات ها و سبزی
 65.2 528.8  ................................................................... هاقند و شكر و شیرینی

 59.2 517.0  ............................................................................. ها ادویه و چاشنی 
 48.5 538.5  ...............................................ها )غیرالكلی(چای و سایر آشامیدنی 

 39.0 627.7  ............................................................... دخانيات 
 53.3 405.4  ..................................................... پوشاك و كفش 

 29.0 226.6  ....................... ها مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت
 35.4 222.7  .............................................................................................. مسكن 

 33.3 215.9  ................................................................................................. اجاره 
 76.0 404.1  ..................................................... نگهداری و تعمیر واحد مسكونی 

 15.0 237.3  ....................................................... ها، گاز و سایر سوخت آب، برق
 47.9 505.9  ........................... هامبلمان، لوازم خانگي و تعمير و نگهداري آن

 41.9 307.1  ...................................................... بهداشت و درمان 
 34.7 386.8  ................................................................ حمل و نقل 

 3.3 179.4  .................................................................. ارتباطات 
 39.6 515.3  ........................................................ تفريح و فرهنگ 

 22.4 220.4  ..................................................................... آموزش 
 61.1 445.2  ......................................................... هتل و رستوران 

 40.6 388.4  .............................................. كاالها و خدمات متفرقه 
   هاي اختصاصي: گروه

 47.2 460.0  ....................................................................... كاالها 
 39.0 563.7  ................................................................................ کالهای بادوام 

 48.2 446.3  .............................................................................. دوام کالهای بی
 51.2 457.8  ............................................................................. دوامکالهای کم 

 34.5 252.6  ..................................................................... خدمات 
 49.9 507.9  .................................................. هاي تازهخوراكي 

 60.9 478.4  .................................................... هاساير خوراكي 
 14.5 231.1  ......................................... كاالها و خدمات عمومي 

 44.9 414.3  ........................................................... ( 1)شاخص كل 
 ( شاخص کل منهای ارزش اجاری واحدهای مسكونی ملكی.1
 ها.مرکز آمار ایران. دفتر شاخص قیمت  -خذام
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( 1395=100)شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري   -1-22  

 

 
        
 22-1مبنا: جدول  
 

 
 ( 1395=100شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي روستايي ) -22-2

 

 
 22-2مبنا: جدول    
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