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٦٦٥ 
  

  مقدمه     
سابقه بررسی قیمت ها و محاسبه شاخص هاي ذي ربط در نقاط شهري و روستایی کشور که در حال حاضر توسط بانک مرکزي 

  :، به شرح زیر است و مرکز آمار ایران انجام می گیردجمهوري اسالمی ایران 
، شاخص بهاي عمده فروشی اط شهري ، شاخص بهاي تولید کنندهصرفی در نقشاخص بهاي کاالها و خدمات م) الف

  کاالها و شاخص بهاي کاالهاي صادراتی
و ) شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی(، محاسبه شاخص هزینه زندگی 1315ار ، بانک ملی ایران در سال براي اولین ب

  .شاخص بهاي عمده فروشی کاالها را در نقاط شهري آغاز کرد
، با تغییر سال پایه ، محاسبه شاخص هزینه زندگی و شاخص بهاي عمده فروشی کاالها مورد تجدید نظر قرار 1338در سال 

بانک مرکزي . بانک محول شد ، به این، مسئولیت تهیه شاخص هاي مذکور 1339گرفت و با تأسیس بانک مرکزي ایران در سال 
را سال پایه قرار داد و  1348، سال رف خانوارها و ترکیب هزینه آن هاالگوي مص ، با توجه به تغییرات قابل مالحظه درایران

تحوالتی  1353در سال . تجدید نظر دوم را در محاسبه شاخص هزینه زندگی و شاخص بهاي عمده فروشی کاالها به عمل آورد
، محاسبه شاخص هاي بر همین اساس . د در اوضاع اقتصادي کشور پدید آمد و سال مذکور به عنوان سال پایه در نظر گرفته ش

  .، براي سومین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت فوق
جتماعی بعد از انقالب ، با توجه به تغییرات ایجاد شده در الگوي مصرف خانوارها که ناشی از تحوالت اقتصادي و ا1361در سال 

  .در زمینه محاسبه شاخص هاي مذکور به عمل آمد  ، این سال به عنوان سال پایه انتخاب شد و تجدید نظراسالمی بود
، با پایان جنگ تحمیلی و تغییر شرایط اقتصادي ، ضرورت تجدید نظر در سال پایه احساس شد و این سال را 1369در سال 

  .بانک مرکزي به عنوان سال پایه انتخاب کرد
به  1369سال  ات مصرفی در مناطق شهري ایران از، سال پایه را براي شاخص بهاي کاالها و خدم1378بانک مرکزي در سال 

از . کزي جمهوري اسالمی ایران آغاز شدتوسط بانک مر 1369محاسبه شاخص بهاي تولید کننده از سال . تغییر داد 1376سال 
       ل، نشان دادن زود هنگام روند تورم و استفاده از آن در محاسبات ملی براي تعدیمهم ترین موارد استفاده این شاخص

  .قیمت هاي جاري به ثابت است 
  . نشریات شاخص بهاي تولید کننده توسط بانک مذکور به صورت ماهانه و ساالنه منتشر می شود 

  شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی خانوارها در نقاط روستایی) ب
ی تعدادي از کاالها و خدمات مصرفی در ، مرکز آمار ایران براي اولین بار ، طرح آمارگیري از قیمت خرده فروش1353در سال 

، نتایج حاصل از آمارگیري هاي مذکور را همه ساله به 1357رد و از آن زمان تا مهر ماه نقاط روستایی را به مرحله اجرا در آو
  .، منتشر کردا و خدمات مصرفی در نقاط روستایی، در قالب نشریات فصلی و ساالنهصورت متوسط قیمت کااله

، به صورت متوسط قیمت و شاخص قیمت طرح آمارگیري فوق 1359ه اول سال و نیم 1358نتایج نیمه دوم سال  ،پس از آن
  .کاالها و خدمات مصرفی روستایی در اختیار عالقمندان قرار گرفت

اس ، بر اسط روستایی، شاخص بهاي خرده فروشی کاالها و خدمات مصرفی خانوار ها در نقا1357لغایت سال  1361از سال 
به عنوان سال پایه انتخاب و آمارهاي مورد نظر  1374، سال 1376همچنین در سال .منتشر می شد تهیه و  1361سال پایه 

ال حاضر بر اساس آخرین در ح .و کل کشور تهیه و منتشر شده است ، به تفکیک استان ها1383لغایت  1375براي سال هاي 
  .ناي محاسبه قرار گرفته است به عنوان سال پایه مب 1381، سال تجدید نظر

  تعاریف و مفاهیم به کار رفته در این فصل
  فروشی کاالها شاخص بهاي عمده

فروشی کاالها  عمدهشاخص بهاي  ،فروشی نسبت به سال پایه هاي عمدهمعیار سنجش تغییرات متوسط قیمت کاالها در بازار      
ها در  شود و نموداري از تغییر قیمت ها محاسبه می سطح عمومی قیمت گیري تغییرات ندازه این شاخص براي ا. شود نامیده می

  .کننده دست اول است  سطح تولیدکننده و عرضه
  شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی

شاخص « ، ل پایهنسبت به سا   نوار مصرف خا  و خدمات  معینی از کاالها داد تع  قیمت  متوسط  معیار سنجش تغییرات      
در اثر تغییر   را که  تغییراتی  صرفاً  آید می گونه بدست    شاخصی که بدین. شود نامیده می» ا و خدمات مصرفی هبهاي کاال

  .دهد  مورد سنجش قرار می  ،آید می  پدید  زندگی  در هزینه  قیمت
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  کاالهاي وارداتی
، به کشور وارد و یا مصرف واقعی  صدور منظورشامل کلیه کاالهایی است که مستقیما براي مصرف قطعی یا تغییر شکل به       

  .گردد  پس از انجام تشریفات گمرکی ترخیص می
   صادراتی کاالهاي

  قطعات  ساخته یا  کاالي نیمه  شامل کلیه کاالهایی است که در داخل کشـور تـولید شده و یا به صورت مواد اولیه و یا       
  .تشریفات گمرکی به طور قطعی صادر شده باشد   با انجام  تغییر شکل،از   پس  و  وارد شده  به کشور  جداگانه

  کاالهاي تولید و مصرف شده در کشور 
            علت کاالهایی که به . شوند فروشی کشور می د بازار عمدهمنظور کاالهایی است که در داخل کشور تولید و وار       

  .گیرند  مشمول محاسبه قرار نمی  ،  شوند نمی  پولی  بازار  وارد  علل دیگر به   و یا  مبادله  مصرفی یا خود
  هاي کاالها و خدمات گروه

انجام   المللی و نیازهاي ملی  هاي بین  بندي  هاي قیمت ، بر اساس ماهیت آنها و طبقه  بندي کاالها و خدمات شاخص طبقه      
براي  S.I.T.C فروشی و   براي خرده  S.N.A(ملل   سازمان بندي پیشنهادي  همان طبقه  گرفته است ولی مبناي کلی ،

ها و  ها ، کاال  بندي  در این طبقه. داده شده است  باشد که بنا به مالحظات اقتصاد ایران ، تغییراتی در آن  می) فروشی عمده
هاي اصلی و  ، گروهي بزرگ راها رگروه دارد ، گروهشود که هریک از آنها چندین زی بزرگ تقسیم می  به چند گروه  خدمــات

  . نامند  هاي فرعی کاالها و خدمات می هاي آنها را گروه زیرگروه
  ضریب اهمیت 

 نامیده » ضریب اهمیت   «  است  سهمی که هر کاال یا خدمت در مجموع هزینه خانوار در یک مقطع زمانی مشخص دارا       
  .هاي مختلف است  و خدمات براي شاخص  هاانتخاب کاال  ضابطه  مهمترین  ،ضریب  این. شود می

  سال پایـه 
و   است 100و شاخص آن   شود سال پایه سال معین و ثابتی است که درصد تغییرات شاخص نسبت به آن سنجیـده می       
  .گیرد  استفاده قرار می  در تهیه شاخص مورد ،   سال به آن   مربوط  همیت ضرایب ا  غالباً
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  )1383=100(   و خدمات مصرفی خانوارهاي شهري به تفکیک ماه     کاالها  شاخص بهاي -21- 1

  شرح

  پوشاك وکفش  دخانیات  ها  آشامیدنی وها خوراکی  کل 

  شاخص

درصد تغییر 
نسبت به سال 

ماه مشابه / قبل
  سال قبل

  شاخص

درصد تغییر 
نسبت به سال 

ماه مشابه / قبل
  سال قبل

  شاخص

ر درصد تغیی
نسبت به سال 

ماه مشابه / قبل
  سال قبل

  شاخص

درصد تغییر 
نسبت به سال 

ماه مشابه / قبل
  سال قبل

1386.........  3/142  4/16  7/146  4/19  1/129  4/7  5/130  6/11  
1387..........  1/177  5/24  0/191  3/30  8/146  7/13  1/155  9/18  
1388.........  1/196  7/10  0/208  9/8  3/208  9/41  5/176  8/13  
1389..........  3/227  9/15  6/248  5/19  8/219  5/5  5/194  2/10  
1390)1(…                  

                  
  2/20  8/351  000  000  )1( 3/84  )1( 7/618  6/43  1/417  ......فروردین

  7/16  4/359  000  000  )1( 3/89  )1( 3/638  3/45  1/426  ..اردیبهشت
  7/17  0/364  000  000  )1(2/100  )1(8/668  4/51  1/443  ..........خرداد

  3/18  9/366  000  000  )1(2/93  )1(7/654  6/48  2/439  ................تیر
  0/17  9/369  000  000  )1( 3/92  )1( 5/694  0/49  1/456  ...........مرداد

  5/15  3/372  000  000  )1(5/104  )1(5/742  0/54  6/473  .......شهریور
  8/15  0/376  000  000  )1(7/105  )1(7/780  3/55  4/488  ..............مهر
  8/12  9/376  000  000  )1(5/104  )1(3/804  9/54  2/497  ..............آبان
  2/12  7/380  000  000  )1(0/98  )1(4/855  1/54  3/516  ...............آذر
  3/17  4/398  000  000  )1(9/78  )1(7/879  0/44  1/528  ...............دي

  1/19  4/405  000  000  )1(7/65  )1(5/886  0/38  6/532  ...........بهمن
  9/20  1/422  000  000  )1(5/58  )1(4/904  5/35  2/541  ..........اسفند

  
  

  شرح

مسکن ،آب ، برق و گازو 
  سایر سوخت ها

اثاث ،لوازم و خدمات مورد 
  حمل ونقل  بهداشت ودرمان  استفاده در خانه

  شاخص

درصد تغییر 
نسبت به سال 

مشابه ماه / قبل
  سال قبل

  شاخص

درصد تغییر 
نسبت به سال 

ماه مشابه / قبل
  سال قبل

  شاخص

درصد تغییر 
نسبت به سال 

ماه مشابه / قبل
  سال قبل

  شاخص

درصد تغییر 
نسبت به سال 

ماه مشابه / قبل
  سال قبل

1386...........  8/147  9/15  3/140  1/15  9/158  2/18  5/127  3/14  
1387...........  2/177  5/20  9/179  2/28  1/200  9/25  6/152  7/19  
1388...........  2/204  2/15  1/190  7/5  6/221  7/15  7/159  7/4  
1389...........  5/226  9/10  7/205  2/8  6/285  3/23  5/193  2/21  
1390.........                  

                  
  9/25  1/278  2/7  7/303  3/8  1/278  5/14  4/330  .......فروردین

  7/25  7/280  8/6  0/306  5/7  0/281  8/14  9/331  ...اردیبهشت
  8/34  3/302  8/6  2/306  2/7  6/281  6/18  3/343  ...........خرداد

  4/34  7/303  5/6  4/306  8/7  9/284  1/18  2/345  .................تیر
  6/34  1/305  3/3  5/306  1/8  6/287  2/18  8/351  ............مرداد

  6/34  7/305  6/2  5/307  4/7  6/287  2/18  8/351  .........شهریور
  1/37  1/313  6/2  6/308  2/7  0/290  1/18  1/352  ..............مهر
  5/36  7/312  5/3  2/311  3/6  3/290  9/17  3/352  .............آبان
  7/36  4/313  7/4  0/315  5/6  9/291  9/17  5/352  ...............آذر
  8/15  6/314  7/7  9/325  2/10  2/303  9/10  2/353  ................دي

  4/14  1/316  7/8  5/329  5/11  9/307  2/7  3/353  ............بهمن
  3/15  0/319  7/7  8/326  6/13  4/314  4/7  7/353  ...........اسفند

  



                        1390-سا لنامه آماري استان سیستان وبلوچستان                                                                 شاخصهاي قیمت -21
                                                               

 

٦٦٨ 
  

  
  )1383=100() دنباله(و خدمات مصرفی خانوارهاي شهري به تفکیک ماه کاالها  شاخص بهاي -21- 1

  شرح

  کاالها و خدمات متفرقه  رستوران وهتل  تحصیل  رهنگیتفریح وامور ف  ارتباطات

  شاخص

درصد تغییر 
نسبت به سال 

ماه مشابه / قبل
  سال قبل

  شاخص

درصد تغییر 
نسبت به سال 

ماه / قبل
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

  صشاخ

درصد تغییر 
نسبت به سال 

ماه مشابه / قبل
  سال قبل

1386........  0/97  2/0  6/120  9/5  0/160  0/15  7/141  9/21  2/143  6/13  
1387........  2/98  2/1  4/130  1/8  9/175  9/9  5/177  3/25  3/173  0/21  
1388........  1/100  9/1  7/140  9/7  3/199  3/13  6/200  0/13  6/205  6/18  
1389........  4/100  3/0  1/153  8/8  5/221  1/11  4/237  3/18  5/226  2/10  
1390.......                      

                      
  4/14  4/362  8/10  8/281  1/17  5/207  2/10  3/218  2/0  0/125  ..فروردین

  3/19  3/383  4/11  8/284  1/17  5/207  5/9  9/218  1/0  0/125  .اردیبهشت
  7/17  1/385  8/10  4/285  1/17  5/207  6/9  1/219  7/1  0/127  .........خرداد

  9/15  7/381  4/14  3/296  1/17  5/207  1/10  5/220  7/1  9/126  ..............تیر
  1/20  2/395  4/14  8/296  1/17  5/207  2/10  8/221  7/1  1/127  ..........مرداد

  4/22  4/407  1/14  8/296  1/17  5/207  1/9  0/222  7/1  1/127  .....شهریور
  6/16  6/401  2/15  0/301  2/18  2/215  6/6  8/226  9/1  3/127  ............مهر
  5/18  2/413  7/8  6/302  7/3  2/215  6/5  0/227  8/1  3/127  ............آبان
  5/22  7/427  4/9  0/305  7/3  2/215  3/7  3/231  8/1  3/127  ..............آذر
  7/26  6/445  4/11  7/311  7/3  2/215  8/9  2/237  9/1  4/127  .............دي

  8/36  1/482  0/12  1/314  7/3  2/215  5/11  1/241  0/2  5/127  ..........بهمن
  5/36  4/491  6/14  7/321  7/3  2/٢١۵  9/13  1/247  1/2  7/127  .......اسفند

     دسترس دردر این سال بخش دخانیات با خوراکی ها و آشامیدنی ها داده شده است و اطالعات آن به تفکیک  - 1
  .نمی باشد

  مرکز آمار ایران-أخذم
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٦٦٩ 
  

  
  )1381=100(   )1(و خدمات مصرفی خانوارهاي روستایی به تفکیک فصل کاالها شاخص بهاي -2-21

  شرح

  مسکن،   وکفش پوشاك  ها و دخانیات  ها، آشامیدنی خوراکی   کل
   ها آب، برق، گاز و سایر سوخت

  شاخص
درصد تغییر نسبت 

فصل / به سال قبل
  ل قبلمشابه سا

  شاخص
درصد تغییر نسبت 

فصل / به سال قبل
  مشابه سال قبل

  شاخص
درصد تغییر نسبت 

فصل / به سال قبل
  مشابه سال قبل

  شاخص
درصد تغییر نسبت 

فصل / به سال قبل
  مشابه سال قبل

1386...................  2/205  3/19  4/195  7/24  1/205  8/13  0/218  3/8  
1387...................  9/248  3/21  9/239  8/22  1/259  3/26  6/235  1/8  
1388...................  3/267  4/7  0/261  8/8  6/287  0/11  6/248  5/5  
1389...................

.  
2/310  0/16  3/320  7/22  5/341  7/18  4/271  1/9  

1390................                  
                  

                  ...............فروردین
                  ............اردیبهشت

                  ....................خرداد
                  .........................تیر

                  .....................مرداد
                  .................شهریور

                  .......................مهر
                  .......................آبان
                  .........................آذر
                  ........................دي

                  .....................بهمن
                  ....................اسفند
  

  شرح 

مبلمان، لوازم خانگی و تعمیر و 
  ارتباطات  حمل و نقل  بهداشت و درمان  ها نگهداري آن

  شاخص
درصد تغییر نسبت 

فصل / به سال قبل
  قبل مشابه سال

  شاخص
درصد تغییر نسبت 

فصل / به سال قبل
  مشابه سال قبل

  شاخص
درصد تغییر نسبت 

فصل / به سال قبل
  مشابه سال قبل

  شاخص
درصد تغییر نسبت 

فصل / به سال قبل
  مشابه سال قبل

1386...............  1/180  6/15  5/258  4/32  6/216  8/17  3/118  0/0  
1387...............  2/223  9/23  6/370  3/43  6/240  0/11  3/118  0/0  
1388...............  7/241  3/8  1/385  9/3  9/248  5/3  3/118  0/0  
1389...............  1/267  5/10  2/399  7/3  4/272  4/9  3/118  0/0  
1390.............                  

                  
                  ...........فروردین

                  ........اردیبهشت
                  ................خرداد

                  .....................تیر
                  .................مرداد

                  .............شهریور
                  ....................مهر
                  ...................آبان
                  .....................آذر
                  ....................دي

                  .................بهمن
                  ................اسفند
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٦٧٠ 
  

  )1381=100()      دنباله(و خدمات مصرفی خانوارهاي روستایی به تفکیک فصل کاالها  شاخص بهاي - 2-21

  شرح

  هتل و   آموزش  تفریح و فرهنگ
  رستوران

  کاالها و خدمات 
  متفرقه

  شاخص
درصد تغییر نسبت 

فصل / به سال قبل
  ه سال قبلمشاب

  شاخص
درصد تغییر نسبت 

فصل / به سال قبل
  مشابه سال قبل

  شاخص
درصد تغییر نسبت 

فصل / به سال قبل
  مشابه سال قبل

  شاخص
درصد تغییر نسبت 

فصل / به سال قبل
  مشابه سال قبل

1386.................  5/153  7/3  1/151  1/0 -  9/186  1/25  0/216  7/16  
1387................  5/171  7/11  1/151  0/0  8/239  3/28  5/239  9/10  
1388................  8/179  9/4  1/151  0/0  8/279  7/16  7/261  2/9  
1389................  5/198  4/10  5/158  9/4  7/319  3/14  2/317  2/21  
1390.............                  

                  
                  ...........فروردین

                  ........اردیبهشت
                  ................خرداد

                  .....................تیر
                  .................مرداد

                  .............شهریور
                  ....................مهر
                  ...................آبان
                  .....................آذر
                  ....................دي

                  .................بهمن
                  ................اسفند

  .ارائه نشده استمرکزآمار ایران از سوي به دلیل محرمانه بودن، اطالعات  )1(
  . مرکز آمار ایران -مأخذ 
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٦٧١ 
  

اصی،اصلی و برخی و خدمـات مصرفی خانوارهاي روستایی بر حسب گروه هاي اختصکاالها  ايـشاخص به -21- 3
  )1381=100(           از گروه هاي فرعی        

ضریب   هاي کاالها و خدمات روهگ
  1389  1388  1387  1386  1385  1375  اهمیت 

درصد 
  تغییر

سال  
1389 

  نسبت به
سال  

1388  
  0/16  2/310  3/267  9/248  2/205  0/172  7/35  00/100  ...............................................................شاخص کل   
                  :گروه هاي اصلی و فرعی 
  7/22  3/320  0/261  9/239  4/195  7/156 1/43  34/43  .........................انیاتدخها و  ها، آشامیدنی خوراکی 

  2/23  2/326  8/264  4/243  3/197  0/158 0/43  17/38  ...................................................................................ها  خوراکی
  7/23  1/339  1/274  1/254  4/206  3/169 3/49  78/9  ................................................................................نان و غالت 

  6/16  6/248  1/213  2/196  2/155  5/131 0/50  87/9  .............................هاي آنها گوشت قرمز، ماکیان و  فرآورده
  9/11  9/139  0/125  9/120  6/117  9/110 3/93  74/0  ..............................  ..........................   )1(داران ها و صدف ماهی

  4/7  8/239  3/223  7/206  6/182  6/152 8/29  16/4  ..............................  ...................................   لبنیات و تخم مرغ
  3/30  2/412  4/316  3/284  0/171  1/118 9/43  47/2  ..............................  .....................................  ها چربی ها و روغن
  2/29  2/324  9/250  0/198  2/177  4/156 0/41  19/3  ..............................  .....................................   ها و خشکبار میوه

  0/34  9/518  2/387  1/362  3/313  8/221 3/37  91/4  .............................  ......................................  ها و حبوب سبزي
  0/18  6/196  5/166  5/150  8/130  8/120 6/30  60/2  .............................  ..........................   ها قند و شکر و شیرینی

  1/13  8/311  6/275  4/256  1/212  2/180 4/46  19/1  .............................  .......................................ها ادویه و چاشنی
  8/16  7/250  7/214  9/203  3/175  6/144 3/47  97/1  .......................................................ها چاي و سایر آشامیدنی 

  7/15  2/230  0/199  2/173  1/160  8/131 3/42  12/1  ..............................  .....................................................دخانیات 
  4/10  3/301  9/272  8/256  9/213  3/185 30.3  66/56  ................................و خدمات خوراکیغیر کاالهاي 

  7/18  5/341  6/287  1/259  1/205  3/180 0/36  50/9  ...............................  ........................................   و کفش پوشاك
  1/9  4/271  6/248  6/235  0/218  3/201 7/35  71/16  .................................ها آب، برق، گاز و سایر سوختمسکن، 

  4/6  9/323  4/304  3/288  5/265  1/244 5/38  28/11  ...............................  .......................................................مسکن  
  7/5  5/318  3/301  6/285  3/264  0/244 5/38  98/9  ............................................................................................ اجاره

  3/17  1/425  3/362  7/340  7/288  9/245 5/38  30/1  .............................................نگهداري و تعمیر واحد مسکونی
  5/16  2/194  7/166  2/158  2/148  3/138 7/31  43/5  ...............................  ..............  ها  آب، برق، گاز و سایر سوخت

  5/10  1/267  7/241  2/223  1/180  8/155 3/43  52/7  .................ها آن مبلمان و لوازم خانگی و تعمیر و نگهداري 
  7/3  2/399  1/385  6/370  5/258  3/195 9/18  48/6  ...............................  ....................................  بهداشت و درمان  
  4/9  4/272  9/248  6/240  6/216  9/183 1/27  20/8  ..............................  .............................................  حمل و نقل  
  0/0  3/118  3/118  3/118  3/118  3/118 7/39  41/1  ..............................  ...................................................ارتباطات  

  4/10  5/198  8/179  5/171  5/153  0/148 0/0  05/3  ..............................  ........................................تفریح و فرهنگ 
  9/4  5/158  1/151  1/151  1/151  2/151 51.8  92/0  ..............................  .....................................................  آموزش  
  3/14  7/319  8/279  8/239  9/186  4/149 0/0  26/2  ...............................  .................................    )2(هتل و رستوران 

  2/21  2/317  7/261  5/239  0/216  1/185 4/28  69/2  ..............................  ..........................  کاالها و خدمات متفرقه 
                   : هاي اختصاصی گروه 

  3/19  6/296  6/248  7/230  8/190  6/158 0/0  32/76  ..........................  .................................................  کاالها 
  8/7  5/365  8/330  5/310  1/254  3/217 0/0  68/23  ..........................  ..............................................  ات خدم

  0/17  5/309  5/264  8/245  2/200  9/165 0/0  49/91  .............................................................. )3(شاخص کل
    .هاي آنها منظور شده است ز، ماکیان و فراوردهداران در سرگروه گوشت قرم ها و صدف  ضریب اهمیت و شاخص ماهی - 1
  .ها منظور شده است ضریب اهمیت و شاخص هتل در گروه کاالهاي غیرخوراکی و خدمات و رستوران در گروه خوراکی - 2
  .مرکز آمار ایران–مأخذ                  .شاخص کل منهاي ارزش اجاري واحدهاي مسکونی ملکی- 3
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