
بهمندربر اساس دهک هاي هزینه اي هاي کشورنوارگزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خا
1396ماه سال 

ماه بهمندر بر اساس دهک هاي هزینه اي »کل خانوارهاي کشور«	نتایج شاخص قیمت مصرف کننده
شاخصعدد و کمترین دوممربوط به دهک 111,6برابر کل بیانگر آن است که بیشترین عدد شاخص 1396

و اولدهک دردرصد 0,1برابر ماهانه شاخص کل تغییردهک دهم است. کمترین در 110,9برابر کل
بیشترین درصد تغییرات شاخص .استبوده دهمدهک دردرصد 0,5برابر ماهانه شاخص کل تغییربیشترین 

درصد 7,7درصد در دهک اول و کمترین نرخ تورم 9,2)  (تورم ساالنه1396بهمندر دوازده ماه منتهی به 
در دهک دهم می باشد.

دهکبر اساس»آشامیدنی ها و دخانیات،خوراکی ها «عمدهگروه درمصرف کننده قیمتنتایج شاخص 
برابر1396ماه بهمندر این گروهنشان دهنده آن است که بیشترین عدد شاخصدر این ماه هاي هزینه اي 

تغییر. در حالی که بیشترین اتفاق افتاده است دهک اول در114,3برابردهک دهم و کمترین آن در115,9
.استدهمدهک دردرصد0,2برابر آنتغییرو کمترین سومدهک درد درص0,5این گروهماهانه شاخص

درصد 13,4(تورم ساالنه) 1396ماه بهمنصد تغییرات شاخص این گروه در دوازده ماه منتهی به ربیشترین د
درصد در دهک اول می باشد.11,9در دهک دهم و کمترین نرخ تورم 

بر اساس دهک هاي »کاالهاي غیرخوراکی و خدمات«عمدهگروه شاخص قیمت مصرف کننده در نتایج 
و دهمدهک در109,8برابرشاخص در این گروه عددیانگر آن است که بیشترینهزینه اي در این ماه ب

ماهانه شاخص تغییراست. در حالی که بیشتریندومدهک در109,4برابرشاخص در این گروه عددکمترین 
در دهک اول است.  درصد کاهش 0,2و کمترین تغییر آن برابردهمدهک دردرصد 0,5برابراین گروه 
درصد 7,2(تورم ساالنه) 1396ماه بهمنصد تغییرات شاخص این گروه در دوازده ماه منتهی به ربیشترین د

درصد در دهک دهم می باشد.6,6در دهک اول و کمترین نرخ تورم 



100=1395شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ تورم خانوارهاي کل کشور بر حسب دهک هاي هزینه اي در بهمن ماه 1396

خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و 

دخانیات

کاالهاي غیر 
خوراکی و 
خدمات

کل
خوراکی ها، 

آشامیدنی ها و 
دخانیات

کاالهاي غیر 
خوراکی و 
خدمات

کل
خوراکی ها، 

آشامیدنی ها و 
دخانیات

کاالهاي غیر 
خوراکی و 
خدمات

43,3056,70111,6114,3109,59,211,97,2دهک اول
41,0858,92111,6114,8109,49,112,17,0دهک دوم
38,2861,72111,6115,1109,49,012,36,9دهک سوم

36,6363,37111,6115,3109,48,912,56,9دهک چهارم
34,3065,70111,5115,4109,58,812,66,8دهک پنجم
32,4067,60111,5115,4109,68,712,86,8دهک ششم
30,1669,84111,4115,6109,68,612,96,7دهک هفتم
27,5672,44111,4115,6109,78,413,06,7دهک هشتم
24,3375,67111,3115,8109,88,213,36,6دهک نهم
17,2282,78110,9115,9109,87,713,46,5دهک دهم

27,272,8111,2115,5109,58,312,86,6کل 

عنوان

تورم ساالنه (درصد)عدد شاخصضرایب اهمیت (درصد)



100=1395شاخص قیمت کل کاالها و خدمات مصرفی خانوارهاي کشور به تفکیک دهک هاي هزینه اي
فروردین 
1396

اردیبهشت 
1396

خرداد 
1396

تیر 1396
مرداد 
1396

شهریور 
1396

دي 1396آذر 1396آبان 1396مهر 1396
بهمن 
1396

106,9106,6106,3107,5108,1107,6108,5110,1111,5111,5111,6دهک اول
106,6106,3106,3107,3107,9107,5108,6110,0111,3111,5111,6دهک دوم
106,3106,1106,1107,2107,8107,5108,6110,0111,2111,4111,6دهک سوم

106,2106,0106,1107,2107,7107,5108,7110,0111,1111,4111,6دهک چهارم
106,0105,8106,0107,0107,5107,4108,7109,9110,9111,3111,5دهک پنجم
105,9105,7105,9107,0107,4107,4108,7109,9110,8111,2111,5دهک ششم
105,7105,5105,7106,8107,3107,2108,6109,8110,7111,1111,4دهک هفتم
105,5105,4105,6106,7107,1107,1108,6109,7110,5111,0111,4دهک هشتم

105,2105,1105,4106,5106,9107,0108,5109,5110,2110,8111,3دهک نهم
104,6104,6104,9106,0106,3106,6108,2109,1109,7110,4110,9دهک دهم

105,5105,3105,5106,6107,0107,0108,5109,6110,4110,9111,2کل

100=1395شاخص قیمت خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات مصرفی خانوارهاي کشور به تفکیک دهک هاي هزینه اي
فروردین 
1396

اردیبهشت 
1396

خرداد 
1396

تیر 1396
مرداد 
1396

شهریور 
1396

دي 1396آذر 1396آبان 1396مهر 1396
بهمن 
1396

111,6110,3109,3109,9110,7108,5107,9110,6113,9113,8114,3دهک اول
111,3110,1109,5110,0110,6108,7108,5110,9114,0114,3114,8دهک دوم
111,3110,1109,6110,2110,7109,0108,8111,2114,2114,6115,1دهک سوم

111,5110,2109,8110,4110,8109,1109,2111,5114,4114,8115,3دهک چهارم
111,4110,2110,0110,4110,9109,3109,3111,7114,5114,9115,4دهک پنجم
111,5110,2110,1110,6111,0109,5109,6111,9114,6115,0115,4دهک ششم
111,5110,2110,1110,6111,0109,6109,8112,1114,7115,2115,6دهک هفتم
111,6110,3110,3110,8111,1109,8110,0112,3114,8115,3115,6دهک هشتم

111,7110,4110,5111,1111,3110,1110,4112,6115,0115,4115,8دهک نهم
111,7110,3110,5111,1111,1110,1110,7112,9115,3115,7115,9دهک دهم

111,7110,3110,1110,6110,9109,5109,7112,1114,7115,1115,5کل

100=1395شاخص قیمت کاالهاي غیر خوراکی و خدمات مصرفی خانوارهاي  کشور به تفکیک دهک هاي هزینه اي
فروردین 
1396

اردیبهشت 
1396

خرداد 
1396

تیر 1396
مرداد 
1396

شهریور 
1396

دي 1396آذر 1396آبان 1396مهر 1396
بهمن 
1396

103,4103,7104,0105,6106,2106,9108,9109,8109,7109,7109,5دهک اول
103,3103,7104,0105,5106,0106,7108,7109,4109,4109,5109,4دهک دوم
103,3103,6103,9105,4106,0106,6108,5109,3109,3109,5109,4دهک سوم

103,2103,5103,9105,3105,9106,5108,4109,1109,2109,4109,4دهک چهارم
103,2103,6103,9105,3105,8106,4108,3109,0109,1109,4109,5دهک پنجم
103,2103,5103,9105,2105,7106,3108,2108,9109,0109,4109,6دهک ششم
103,2103,5103,8105,2105,6106,2108,1108,8108,9109,4109,6دهک هفتم
103,2103,5103,8105,1105,6106,1108,0108,7108,8109,4109,7دهک هشتم

103,1103,4103,7105,0105,4106,0107,9108,5108,7109,3109,8دهک نهم
103,1103,4103,7104,9105,3105,9107,7108,3108,5109,2109,8دهک دهم

103,1103,5103,8105,1105,6106,1108,0108,6108,8109,3109,5کل



100=1395درصد تغییر ماهانه شاخص قیمت کل کاالها و خدمات مصرفی خانوارهاي کشور به تفکیک دهک هاي هزینه اي
فروردین 
1396

اردیبهشت 
1396

خرداد 
1396

تیر 1396
مرداد 
1396

شهریور 
1396

دي 1396آذر 1396آبان 1396مهر 1396
بهمن 
1396

0,91,51,30,00,1-1,10,60,5-0,3-1,90,3دهک اول
1,01,31,10,20,1-0,01,00,50,4-1,70,3دهک دوم
1,11,31,00,20,1-0,11,00,50,3-1,70,3دهک سوم

1,11,21,00,30,2-0,11,00,50,2-1,70,2دهک چهارم
1,21,20,90,30,2-0,11,00,50,1-1,60,2دهک پنجم
1,21,10,90,40,2-0,21,00,40,1-1,50,2دهک ششم
0,21,00,40,01,31,10,80,40,3-1,50,1دهک هفتم
0,21,00,40,11,31,00,80,50,3-1,40,1دهک هشتم

0,31,00,40,11,40,90,70,50,4-1,30,1دهک نهم
1,20,00,31,00,30,31,50,80,60,60,5دهک دهم

0,21,00,40,01,31,00,70,40,3-1,40,1کل

100=1395درصد تغییر ماهانه شاخص قیمت خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات مصرفی خانوارهاي کشور به تفکیک دهک هاي هزینه اي
فروردین 
1396

اردیبهشت 
1396

خرداد 
1396

تیر 1396
مرداد 
1396

شهریور 
1396

دي 1396آذر 1396آبان 1396مهر 1396
بهمن 
1396

2,53,00,00,4-0,5-0,60,72,0-0,9-2,81,1دهک اول
2,32,70,30,4-0,2-0,50,51,7-0,5-2,61,1دهک دوم
2,22,70,30,5-0,1-0,50,51,6-0,4-2,61,1دهک سوم

0,02,22,60,30,4-0,50,41,5-0,3-2,71,1دهک چهارم
0,02,12,50,40,4-0,40,41,4-0,2-2,51,1دهک پنجم
0,12,12,40,40,4-0,50,31,3-0,1-2,61,1دهک ششم
0,22,12,40,40,4-0,50,31,3-0,1-2,61,1دهک هفتم
0,22,02,30,40,3-0,00,50,21,2-2,61,1دهک هشتم

0,32,02,10,40,3-0,10,50,21,1-2,71,2دهک نهم
0,52,02,10,40,2-0,20,60,00,9-2,81,3دهک دهم

0,22,22,40,30,3-0,50,31,3-0,2-2,71,2کل

100=1395درصد تغییر ماهانه شاخص قیمت کاالهاي غیر خوراکی و خدمات مصرفی خانوارهاي  کشور به تفکیک دهک هاي هزینه اي
فروردین 
1396

اردیبهشت 
1396

خرداد 
1396

تیر 1396
مرداد 
1396

شهریور 
1396

دي 1396آذر 1396آبان 1396مهر 1396
بهمن 
1396

-1,20,30,31,50,60,71,90,80,00,00,2دهک اول
-1,10,30,31,40,60,61,80,70,00,10,2دهک دوم
-1,10,30,31,40,50,61,80,70,00,20,1دهک سوم

1,00,30,31,40,50,61,80,70,00,20,0دهک چهارم
1,00,30,31,30,50,61,80,70,10,30,1دهک پنجم
1,00,30,31,30,50,61,80,60,10,40,1دهک ششم
1,00,30,31,30,50,61,80,60,10,40,2دهک هفتم
0,90,30,31,20,40,61,80,60,20,50,3دهک هشتم

0,90,30,31,20,40,51,80,60,20,60,4دهک نهم
0,80,30,31,10,40,51,70,50,20,70,5دهک دهم

0,90,30,31,30,40,51,80,60,10,40,2کل
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