
 1399های خدمات، سال گزارش شاخص قیمت تولید کننده بخش
 (ISIC Rev 4های اقتصادی المللی رشته فعالیتبندی استاندارد بینطبقهو  1395)بر مبنای سال پایه 

 

 ،«تصفیه هایفعالیت و فاضالب پسماند، مدیریت رسانی،آب» از عبارتند که است بخش سیزده بر مشتمل خدمات هایبخش تولیدکننده قیمت شاخص
 ،«ارتباطات و اطالعات» ،«غذا و جا مینتأ به مربوط خدماتی هایفعالیت» ،«انبارداری و نقل و حمل» ،«موتورسیکلت و موتوری نقلیه وسایل تعمیر»
 ،«آموزش» ،«پشتیبانی خدمات و اداری هایفعالیت»، «فنی و علمی ای،حرفه هایفعالیت» و «مستغالت و امالك هایفعالیت» ،«های بیمهفعالیت»
گزارش شاخص قیمت تولیدکننده «. خدماتی هایفعالیت سایر» و «تفریح و سرگرمی هنر،» ،«اجتماعی مددکاری و انسان به سالمت مربوط هایفعالیت»

  .شودمی منتشر ساالنه و های خدمات بصورت فصلیبخش
 درصد 37.8سال قبل که نسبت به  255.1با است برابر  1399 الــس( در 1395 =1۰۰مبنای )بر های خدماتقیمت تولیدکننده بخشکل شاخص ـ 1

 افزایش یافته است. 
 ل است:یبه شرح ذنیز های خدمات شاخص بخشتغییرات ـ 2

درصد  ۰.8که نسبت به سال قبل  164.3برابر است با  1399ســال در « تصفیه هایفعالیت و فاضالب پسماند، مدیریت رسانی،آب»ـ شاخص گــروه 
 افزایش یافته است. 

افزایش درصد  55.۰ قبل سالکه نسبت به  371.5 بااست برابر  1399ســال در « موتورسیکلت و موتوری نقلیه وسایل تعمیر»گــروه شاخص ـ 
  .است یافته

 درصد افزایش یافته است.  5۰.۰که نسبت به سال قبل  288.۰ برابر است با 1399ســال در « حمل و نقل و انبارداری»ـ شاخص گــروه 
افزایش درصد  54.6 قبل سالنسبت به که  428.۰ بااست  برابر 1399ســال در  «غذا و جا تأمین به مربوط خدماتی هایفعالیت»گــروه شاخص ـ 

  .استیافته 
 .درصد افزایش یافته است 2۰.6که نسبت به سال قبل  2۰1.2برابر است با  1399ســال در « ارتباطات و اطالعات »ـ شاخص گــروه 

 درصد افزایش یافته است.  19.3سال قبل که نسبت به  163.5 بااست برابر  1399ســال  در« های بیمهفعالیت»گــروه شاخص ـ 

 .استیافته درصد افزایش  22.8 قبل سالنسبت به که  179.1 با استبرابر  1399ســال در  «مستغالت و امالك هایفعالیت»گــروه شاخص ـ 
 درصد افزایش یافته است.  36.5که نسبت به سال قبل  224.7برابر است با  1399در ســال « فنی و علمی ای،حرفه هایفعالیت»ـ شاخص گــروه 
درصد افزایش یافته  57.3که نسبت به سال قبل  4۰۰.2برابر است با  1399ســال در « پشتیبانی خدمات و اداری هایفعالیت»ـ شاخص گــروه 

 است.

 یافته است.  افزایشدرصد  29.5که نسبت به سال قبل  233.4برابر است با  1399ســال در « آموزش»گــروه شاخص ـ 
 41.2که نسبت به سال قبل  3۰7.8برابر است با  1399ســال در « اجتماعی مددکاری و انسان به سالمت مربوط هایفعالیت»گــروه شاخص ـ 

 درصد افزایش یافته است. 
 درصد افزایش یافته است.  37.4که نسبت به سال قبل  266.8برابر است با  1399ســال در « تفریح و سرگرمی هنر،»ـ شاخص گــروه 
 درصد افزایش یافته است. 44.۰که نسبت به سال قبل  324.2برابر است با  1399ســال در « خدماتی هایفعالیت سایر»ـ شاخص گــروه 

 

 
 

 
 

 
 

                                                           
  بندی از طبقه 65و  452به ترتیب منتسب به کدهای  "بیمه"و  "تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت"های فعالیتISIC Rev 4 .هستند 
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