
کالنشهر اهـواز  1389
آمارنامه

شاخـص های قیمـت

فصل بیستم
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تعاریف و مفاهیم 

شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی: معیار سنجش تغییرات متوسط قیمت تعداد معینی از کاالها و خدمات 
مورد مصرف خانوار نسبت به  سال پایه، شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی نامیده می شود. شاخصی که 
بدین گونه به دست می آید، صرفاً تغییراتی را که در اثر تغییر قیمت در هزینه ی زندگی پدید می آید، می سنجد.

ضریب اهمیت: سهمی که هر کاال یا خدمت در مجموع هزینه ی خانوار در یک مقطع زمانی مشخص، دارا 
است، ضریب اهمیت نامیده می شود. این ضریب، مهمترین ضابطه ی انتخاب کاالها و خدمات برای شاخص های 

مختلف است.

طبقه بندی درگروه های کاالها و خدمات: طبقه بندی کاالها و خدمات شاخص های قیمت، براساس ماهیت 
آنها و طبقه بندی های بین المللی و نیاز های ملی انجام گرفته است، ولی مبنای کلی، همان طبقه بندی پیشنهادی 
سازمان ملل )S.N.A برای خرده فروشی و S.I.T.C برای عمده فروشی( می باشد که بنا به مالحظات اقتصاد 

ایران، تغییراتی در آن داده شده است.
در این طبقه بندی ها، کاالها و خدمات به چند گروه بزرگ تقسیم می شوند که هر یک از آنها چندین زیر گروه 
دارند، گروه های بزرگ را، گروه های اصلی و زیر گروه های آنها را گروه های فرعی کاالها و خدمات می نامند.

سال پایه: سال پایه سال معین و ثابتی است که درصد تغییرات شاخص نسبت به آن سنجیده می شود و شاخص 
آن برابر 100 است و غالباً  ضرایب اهمیت مربوط به آن سال، در تهیه شاخص مورد استفاده قرار می گیرد.

فصل بیستـم
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20 - 1 - شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري بر حسب گروه هاي اختصاصي، اصلي و برخي 
از گروه هاي فرعي)100 =1383(

 درصد تغییر سال 1389 13851386138713881389گروه هاي کاالها و خدمات
نسبت به سال 1388

125.5149.8185.1199.8222.911.6شاخص کل

126.8153.3194.5216.4252.216.5خوراکي ها، آشامیدني ها

127.3154.3196.4219.6256.216.7خوراکي ها

119.6147.8221.0223.9261.416.7غالت و نان

115.3140.1173.8211.9272.728.7گوشت

136168.7207.6245.1270.610.4ماهی و حیوانات دریایی

120.9143.3177.8195.3202.13.5لبنیات و تخم پرندگان

116.5154.2196.0173.2232.834.4روغن ها و چربی ها

138169.2208.6254.3266.64.8میوه ها و خشکبار

انواع سبزی، حبوبات 
145.9173.3211.4214.1256.119.6و فرآورده های سبزی

قند، شکر، مربا، عسل، شکالت 
128.8141.8175.4204.26.27436.5و محصوالت قنادی

نمک و ادویه، سس ها و چاشنی ها 
120.6148.2191.9231.4236.413.8و ترکیبات خوراکی

117.8136.2161.2160.6182.613.7آشامیدنی ها

4.5-116138.9167.4238.6227.8دخانیات

122.2139.8166.7182.7197.48.0پوشاك و کفش

مسکن، آب، برق و گاز 
131.9163.5206.1208.8219.65.2و سایر سوخت ها

شاخـص هـای قیـمـت
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20 - 1 - شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري بر حسب گروه هاي اختصاصي، اصلي و 
برخي از گروه هاي فرعي )100 =1383( )ادامه(

گروه هاي کاالها و 
 درصد تغییر سال 1389 13851386138713881389خدمات

نسبت به سال 1388

اجاره بهای مسکن 
2. 133.9167.5212.3214.19.2203غیرشخصی

ارزش اجاری مسکن 
8. 132.1163.9207.7211.12.2214شخصی

تعمیرات و خدمات 
7. 138.1172.2231.0250.54.27710ساختمانی

3. 109.3139.7136.9135.27.1393آب

برق  و گاز و سایر 
6. 118.3132.1145.8123.26.14820سوخت ها

اثاث، لوازم و خدمات 
4. 123.7140.4171.5176.90.1907مورد استفاده در خانه

6. 130.8152.1187.3224.98.26618بهداشت و درمان

3. 113.8135.2158.5168.59.19013حمل و نقل

96.596.296.397.55.970ارتباطات

5. 112.8120.9132.3142.95.1569تفریح و امور فرهنگی

3. 139.7156.6172.1196.80.21911تحصیل

4. 125.8147.2190.3224.25.25614رستوران و هتل

1. 126.7154196.5218.33.24010کاالها و خدمات متفرقه
 مأخذ: سالنامه استانداری سال 1389

فصل بیستـم
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20 - 1 - شاخص کل  بهاي کاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري)100=1383(
 

               مبنا: جدول 20 - 1

20 - 2 -  درصد تغییرات شاخص بهای کاالها با بیشترین تغییرات در خانوارهای شهری در سال 1389 نسبت به 1388
 

               مبنا: جدول 20 - 1

شاخـص هـای قیـمـت
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20 - 2 - شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهری به تفکیک سال و ماههای سال1389  
 )1381=100(

شرح

پوشاك و کفشخوراکي ها- آشامیدني هاکل

شاخص

 درصد 
تغییرنسبت به 

سال قبل/ فصل 
مشابه سال قبل

شاخص

 درصد 
تغییرنسبت به 

سال قبل/ فصل 
مشابه سال قبل

شاخص
 درصد تغییرنسبت به 

سال قبل/ فصل 
مشابه سال قبل

1385125.513126.813.3122.211.1

1386149.819.4153.320.9139.814.4

1387185.123.6194.59.26166.72.19

1388199.87.9216.411.3182.79.6

1389222.911.6252.216.5197.48.0

210.810.1235.515.9188.05.7فروردین

211.69.7235.613.9190.36.0اردیبهشت

212.18.4235.010.2191.06.1خرداد

214.68.7240.110.8190.85.8تیر

216.78.9243.311.0192.36.0مرداد

218.89.3245.711.5193.56.1شهریور

222.210.8252.416.6197.07.2مهر

223.511.2253.218.2199.88.1آبان

226.811.4259.417.8201.28.1آذر

233.314.7270.324.3204.110.1دي

238.716.6274.124.0206.112.5بهمن

245.618.1281.223.6214.214.1اسفند

فصل بیستـم
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20 - 2 - شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهری به تفکیک سال و ماههای سال1389  
)100=1381( )ادامه(

شرح

مسکن- آب- برق- گاز و 
سایر سوخت ها

مبلمان- لوازم خانگي و 
بهداشت و درمانتعمیر و نگهداري آن ها

شاخص

 درصد تغییر 
نسبت به 
سال قبل/

فصل مشابه 
سال قبل

شاخص

 درصد تغییر 
نسبت به 
سال قبل/

فصل مشابه 
سال قبل

شاخص

 درصد تغییر 
نسبت به 
سال قبل/

فصل مشابه 
سال قبل

1385131.916.2123.713.5130.814.5

1386163.524140.422.15152.116.3

1387206.126.1171.522.2187.323.1

1388208.81.3176.93.1224.920.1

1389219.65.2190.07.4266.818.6

211.52.3182.75.1248.521.9فروردین

211.72.4183.95.4254.424.2اردیبهشت

211.92.4184.75.5258.325.0خرداد

213.52.9184.74.8261.825.1تیر

215.94.5185.95.0265.923.0مرداد

218.75.5187.46.6267.219.6شهریور

219.35.2189.77.7270.316.4مهر

220.45.1191.48.1272.416.4آبان

221.55.0192.68.2273.215.8آذر

224.76.1193.48.2274.714.9دي

226.67.1199.911.7276.613.2بهمن

239.713.5203.111.8278.012.1اسفند

شاخـص هـای قیـمـت
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20 - 2 - شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهری به تفکیک سال و ماههای سال1389  
)100=1381( )ادامه(

شرح

تفریح و فرهنگارتباطاتحمل و نقل

شاخص

 درصد تغییر 
نسبت به 
سال قبل/

فصل مشابه 
سال قبل

شاخص

 درصد تغییر 
نسبت به 
سال قبل/

فصل مشابه 
سال قبل

شاخص

 درصد تغییر 
نسبت به 
سال قبل/

فصل مشابه 
سال قبل

1385113.89.196.5 - 1.1112.85.5

1386135.218.896.2 - 0.3120.97.2

1387158.517.296.30.1132.34.9

1388168.56.397.51.2142.98.0

1389190.913.397.50156.59.5

175.98.397.50.2149.410.7فروردین

177.59.497.50.3149.610.7اردیبهشت

179.48.697.50.3150.210.8خرداد

181.29.797.30.1151.411.1تیر

0.5151.75.9 - 180.88.397.2مرداد

0.5157.98.4 - 181.38.497.2شهریور

0.1159.48.8 - 183.38.397.5مهر

0.2160.19.2 - 184.08.097.8آبان

0.2161.110.0 - 187.79.697.7آذر

0.3160.89.5 - 202.717.297.6دي

0.2160.59.3 - 228.013.797.4بهمن

0.2165.610.1 - 229.130.597.4اسفند

فصل بیستـم
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20 - 2 - شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهری به تفکیک سال و ماههای سال1389  
)100=1381( )ادامه(

شرح

کاالها و خدمات متفرقههتل و رستوراندخانیاتآموزش

شاخص

 درصد 
تغییر نسبت 

به سال 
قبل/فصل 
مشابه سال 

قبل

شاخص

 درصد 
تغییر نسبت 

به سال 
قبل/فصل 
مشابه سال 

قبل

شاخص

 درصد 
تغییر نسبت 

به سال 
قبل/فصل 
مشابه سال 

قبل

شاخص

 درصد 
تغییر نسبت 

به سال 
قبل/فصل 
مشابه سال 

قبل

1385139.719.2 -  - 125.812.3126.712.8

1386156.612.1 -  - 147.21715421.5

1387172.19.9167.420.5190.329.3196.527.6

1388196.814.4238.642.5224.217.8218.311.1

1389219.011.3227.8 - 4.5256.514.4240.310.1

211.014.0251.930.7244.216.2227.27.1فروردین

211.014.1239.217.2247.317.2230.18.2اردیبهشت

211.014.1233.512.9248.516.7232.38.8خرداد

211.214.2233.02.6250.917.2231.97.5تیر

4.7252.317.2233.78.4 - 211.714.4224.4مرداد

8.4253.717.2235.58.8 - 211.914.5226.1شهریور

13.7256.114.0238.810.2 - 217.711.0229.0مهر

14.2258.611.4243.89.9 - 222.05.2226.1آبان

15.4261.811.2248.312.0 - 228.88.4221.7آذر

15.4266.012.1252.213.2 - 228.88.4215.2دي

14.7267.411.8252.512.8 - 231.39.6216.0بهمن

13.9271.712.6257.313.5 - 231.99.9216.9اسفند
 مأخذ: سالنامه استانداری سال 1389

شاخـص هـای قیـمـت
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20 - 3 - شاخص بهـاي کاالها و خدمـات مصرفي خانوارهاي روستایي برحسب گروه هاي  اصلي و برخي 
از گروه هاي فرعي )100=1381(
1383138413851386گروه هاي کاالها و خدمات

136.1153.0172.5205.5شاخص کل

133.4150.3178.4220.9خوراکي ها- آشامیدني ها و دخانیات

133.8150.8180.2224.5خوراکي ها

126.5143.4159.2189.7نان و غالت

137.5143.9161.3199.2گوشت قرمز- ماکیان و فرآورده هاي آنها

104.8117.2126.8142.7ماهي ها و صدف داران

140.0153.6178.8221.8لبنیات و تخم مرغ

120.5130.1150.7191.1روغن ها و چربي ها

136.6166.0211.1281.9میوه ها و خشکبار

144.9185.7275.4369.5سبزي ها و حبوب

118.9127.4143.6154.8قند و شکر و شیریني ها

126.3148.4163.9178.9ادویه و چاشني ها

125.3137.5149.4169.3چاي و سایر آشامیدني ها

119.8136.8156.9182.7دخانیات

138.5155.5167.2191.8کاالهاي غیرخوراکي و خدمات

124.1139.4147.7164.9پوشاك و کفش

156.8174.5185.3212.4مسکن- آب- برق- گاز و سایر سوخت ها

165.8185.5197.1226.8مسکن

166.0185.8197.2226.2اجاره

160.2182.1196.6233نگهداري و تعمیر واحد مسکوني

119.6127.8135151.5آب- برق- گاز و سایر سوخت ها

122.0138.8150.6166.3مبلمان و لوازم خانگي و تعمیر و نگهداري

139.4171.6195.7221.4بهداشت و درمان

136.1145.6156.3198.4حمل و نقل

103.0103.0103103ارتباطات

106.5117.9128.9142تفریح و فرهنگ

124.5124.5130.8135.3آموزش

145.1162.4173.8192.5هتل و رستوران

128.8148.7164.4203.4کاالها و خدمات متفرقه

فصل بیستـم
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20 - 3 - شاخص بهـاي کاالها و خدمـات مصرفي خانوارهاي روستایي برحسب گروه هاي  اصلي و برخي از گروه هاي 
فرعي )100=1381( )ادامه(

 درصد تغییرسال 1389 نسبت به سال 1387138813891388گروه هاي کاالها و خدمات

262.5352.0356.726.0شاخص کل

296.5444.0454.339.2خوراکي ها- آشامیدني ها و دخانیات

302.0458.2469.541.3خوراکي ها

271.4315.2594.8106.5نان و غالت

261.1337.7398.328.5گوشت قرمز- ماکیان و فرآورده هاي آنها

162.4199.3188.511.0ماهي ها و صدف داران

291.4356.0330.55.4لبنیات و تخم مرغ

262.7304.4340.515.7روغن ها و چربي ها

358.8457.7405.612.7میوه ها و خشکبار

498.51301.4748.137.5سبزي ها و حبوبات

208.3251.6290.823.9قند و شکر و شیریني ها

235.6290.3281.88.2ادویه و چاشني ها

234.6271.8264.36.9چاي و سایر آشامیدني ها

223.8310.7316.011.9دخانیات

232.1269.9269.510.3کاالهاي غیرخوراکي و خدمات

192.5226.4221.28.7پوشاك و کفش

261.8306.8311.312.8مسکن- آب- برق- گاز و سایر سوخت ها

282.0333.6322.88.5مسکن

278.7328.3320.29.0اجاره

316.1388.8350.13.8نگهداري و تعمیر واحد مسکوني

176.3193.2262.342.3آب- برق- گاز و سایر سوخت ها

202.2230.8225.25.5مبلمان و لوازم خانگي و تعمیر و نگهداري آنها

266.6304.8302.17.7بهداشت و درمان

239.3275.4272.011.0حمل و نقل

103.0103.3103.00.0ارتباطات

165.7191.4186.37.2تفریح و فرهنگ

146.5157.8160.81.9آموزش

236.5263.8267.47.3هتل و رستوران

251.4306.1309.612.1کاالها و خدمات متفرقه

شاخـص هـای قیـمـتمأخذ: سالنامه استانداری سال 1389
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20 - 3 - شاخص کل  بهاي کاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي روستایی)100=1381(

                مبنا: جدول 20 - 3

20 - 4 -   درصد تغییرات شاخص بهای کاالها با بیشترین تغییرات در خانوارهای روستایی در سال 1389 نسبت به 1388

              مبنا: جدول 20 - 3

فصل بیستـم
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20 - 4 - شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي روستایی به تفکیک سال و ماههای سال1389  
)1381=100(

شرح

پوشاك و کفشخوراکي ها- آشامیدني ها  و دخانیاتکل

شاخص

 درصد تغییر 
نسبت به سال 
قبل.ماه مشابه 

سال قبل

شاخص
 درصد تغییر نسبت به 

سال قبل. ماه مشابه سال 
قبل

شاخص

 درصد تغییر 
نسبت به سال 
قبل. ماه مشابه 

سال قبل

1385172.512.7178.418.7147.76

1386205.519.2220.923.8164.911.6

1387262.527.7296.534.2192.516.8

1388352.011.3444.015.4226.46.2

1389356.726.0454.339.2221.28.7
305.68.0366.110.8213.15.6فروردین
307.08.2367.011.5213.95.5اردیبهشت

304.98.7360.912.4214.15.5خرداد

307.09.2360.613.1216.25.6تیر

310.69.7366.413.7217.45.8مرداد

315.210.2372.214.3218.26.0شهریور

320.310.9380.215.1222.46.4مهر

325.911.7390.616.1223.56.9آبان

338.212.4414.617.1225.57.4آذر

477.117.1682.324.8228.78.0دي

480.421.7688.332.2228.88.5بهمن

487.926.0702.439.2233.18.7اسفند

شاخـص هـای قیـمـت
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20 - 4 - شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي روستایی به تفکیک سال و ماههای سال1389  
)100=1381( )ادامه(

شرح

مسکن- آب- برق- گاز 
و سایر سوخت ها

مبلمان- لوازم خانگي و 
بهداشت و درمانتعمیر و نگهداري آن ها

شاخص

 درصد تغییر 
نسبت به سال 
قبل.ماه مشابه 

سال قبل

شاخص
 درصد تغییر نسبت 

به سال قبل.ماه 
مشابه سال قبل

شاخص

 درصد تغییر 
نسبت به سال 
قبل.ماه مشابه 

سال قبل

1385185.36.2150.68.5195.714

1386212.46.14166.310.4221.413.2

1387261.823.3202.221.6266.620.4

1388306.86.1230.85.9304.85.7

1389311.312.8225.25.5302.17.7

284.84.8217.74.8286.84.7فروردین

285.24.4219.74.1287.74.4اردیبهشت

287.94.3220.73.9287.74.2خرداد

293.84.7221.33.7300.84.3تیر

296.95.3222.23.7301.34.5مرداد

304.56.0222.43.8301.84.7شهریور

304.96.8224.84.0308.95.2مهر

305.97.4227.74.3308.95.7آبان

309.27.9228.94.5309.16.2آذر

353.79.6231.64.9310.86.8دي

353.911.2231.95.2310.87.3بهمن

354.612.8233.75.5310.97.7اسفند

فصل بیستـم
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20 - 4 - شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي روستایی به تفکیک سال و ماههای سال1389  
)100=1381( )ادامه(

شرح

تفریح و فرهنگارتباطاتحمل و نقل

شاخص

 درصد تغییر 
نسبت به سال 

قبل.فصل مشابه 
سال قبل

شاخص

 درصد تغییر 
نسبت به سال 

قبل.فصل مشابه 
سال قبل

شاخص
 درصد تغییر نسبت 
به سال قبل.فصل 

مشابه سال قبل

1385156.37.31030128.99.3

1386198.427103014210.2

1387239.320.6103.00.0165.716.7

1388275.42.6103.30.0191.45.3

1389272.011.0103.00.0186.37.2

247.92.1103.00.0177.94.3فروردین

255.52.2103.00.0180.74.1اردیبهشت

257.72.4103.00.0181.44.1خرداد

258.52.7103.00.0181.64.2تیر

259.23.1103.00.0182.14.4مرداد

259.23.5103.00.0183.74.6شهریور

259.63.9103.00.0186.25.0مهر

261.64.3103.00.0189.65.4آبان

261.84.7103.00.0190.45.8آذر

309.06.6103.00.0193.16.3دي

316.38.8103.00.0193.46.7بهمن

317.311.0103.00.0195.87.2اسفند

شاخـص هـای قیـمـت
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20 - 4 - شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي روستایی به تفکیک سال و ماههای سال1389  
)100=1381( )ادامه(

شرح

کاالها و خدمات متفرقههتل و رستورانآموزش

شاخص

 درصد تغییر 
نسبت به سال 

قبل.فصل مشابه 
سال قبل

شاخص

 درصد تغییر 
نسبت به سال 

قبل.فصل مشابه 
سال قبل

شاخص

 درصد تغییر 
نسبت به سال 

قبل.فصل مشابه 
سال قبل

1385130.85.1173.87164.410.6

1386135.33.5192.510.8203.423.7

1387146.58.3236.522.9251.423.6

1388157.87.7263.85.8306.110.7

1389160.81.9267.47.3309.612.1

157.86.3258.54.6292.510.2فروردین

157.85.0258.94.0295.610.6اردیبهشت

157.83.7258.94.2299.511.3خرداد

157.82.4260.04.4300.112.0تیر

157.81.2260.04.7299.712.2مرداد

157.80.0260.05.0303.512.3شهریور

163.80.3273.45.8314.612.7مهر

163.80.6274.26.5316.912.6آبان

163.81.0275.16.7318.112.2آذر

163.81.3275.77.0323.312.0دي

163.81.6275.87.1322.111.9بهمن

163.81.9278.47.3328.812.1اسفند
مأخذ: سالنامه استانداری سال 1389

فصل بیستـم
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20 - 5- شاخص بهـاي کاالها و خدمـات مصرفي خانوارهاي شهري برحسب گروه هاي اختصاصی)100=1383(

 درصد تغییر سال 1389 13851386138713881389گروه هاي کاالها
نسبت به سال 1388

125.5149.8185.1199.8222.911.6شاخص کل

121.2142.2174.9189.3214.713.4کاال

131.9161.4200.7215.9235.39.0خدمات
مسکن، آب، برق، گاز و 

131.9163.5206.1208.8219.65.2سایر سوخت ها

 مأخذ: سالنامه استانداری سال 1389

20 - 6 - شاخص بهـاي کاالها و خدمـات مصرفي خانوارهاي روستایي برحسب گروه هاي اختصاصی )100=1381(

 درصد تغییر سال 1389 138413851386138713881389گروه هاي کاالها
نسبت به سال 1388

148.0168.7202.3259.9355.7362.328.8شاخص کل

145.6166.9201.3260.9364.6373.031.5کاال

176.4190218.8267.4312.7305.58.8خدمات
 مأخذ: سالنامه استانداری سال 1389

شاخـص هـای قیـمـت


