
 0011های خدمات، سال گزارش شاخص قیمت تولید کننده بخش
 (ISIC Rev 4های اقتصادی المللی رشته فعالیتبندی استاندارد بینطبقهو  5931)بر مبنای سال پایه 

 

 ،«تصفیه ایهفعالیت و فاضالب پسماند، مدیریت رسانی،آب» از عبارتند که است بخش سیزده بر مشتمل خدمات هایبخش تولیدکننده قیمت شاخص
 ،«اطاتارتب و اطالعات» ،«غذا و جا مینتأ به مربوط خدماتی هایفعالیت» ،«انبارداری و نقل و حمل» ،«موتورسیکلت و موتوری نقلیه وسایل تعمیر»
 ،«زشآمو» ،«پشتیبانی خدمات و اداری هایفعالیت»، «فنی و علمی ای،حرفه هایفعالیت» و «مستغالت و امالك هایفعالیت» ،«های بیمهفعالیت»
ننده گزارش شاخص قیمت تولیدک«. 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 0.73سال قبل که نسبت به  9.073با است برابر  50۱۱ الــس( در 5931 =5۱۱مبنای )بر های خدماتقیمت تولیدکننده بخشکل شاخص ـ 5

 افزایش یافته است. 
 ل است:یبه شرح ذنیز های خدمات شاخص بخشتغییرات ـ ۲

 ۲.7۲که نسبت به سال قبل  .۲5۱7برابر است با  50۱۱ســال در « تصفیه هایفعالیت و فاضالب پسماند، مدیریت رسانی،آب»ـ شاخص گــروه 
 درصد افزایش یافته است. 

افزایش درصد  ۱7۱. قبل سالکه نسبت به  .1307 بااست برابر  50۱۱ســال در « موتورسیکلت و موتوری نقلیه وسایل تعمیر»گــروه شاخص ـ 
  .است یافته

 درصد افزایش یافته است.  1573ه نسبت به سال قبل ک .09.7 برابر است با 50۱۱ســال در « حمل و نقل و انبارداری»ـ شاخص گــروه 
افزایش درصد  079. قبل سالنسبت به که  37۱.. بااست  برابر 50۱۱ســال در  «غذا و جا تأمین به مربوط خدماتی هایفعالیت»گــروه شاخص ـ 

  .استیافته 
 .درصد افزایش یافته است ۲175که نسبت به سال قبل  .۲157برابر است با  50۱۱ســال در « ارتباطات و اطالعات »ـ شاخص گــروه 

 درصد افزایش یافته است.  0070سال قبل که نسبت به  ۲9.7۲ بااست برابر  50۱۱ســال  در« های بیمهفعالیت»گــروه شاخص ـ 

 .استیافته درصد افزایش  ۲073 قبل سالنسبت به که  .۲۲97 با استبرابر  50۱۱ســال در  «مستغالت و امالك هایفعالیت»گــروه شاخص ـ 
 درصد افزایش یافته است.  9973که نسبت به سال قبل  9۱۱73برابر است با  50۱۱در ســال « فنی و علمی ای،حرفه هایفعالیت»ـ شاخص گــروه 
درصد افزایش یافته  .07.که نسبت به سال قبل  1379.برابر است با  50۱۱ســال در « پشتیبانی خدمات و اداری هایفعالیت»ـ شاخص گــروه 

 است.

 یافته است.  افزایشدرصد  .9۲7که نسبت به سال قبل  9۱373برابر است با  50۱۱ســال در « آموزش»گــروه شاخص ـ 
 1.73که نسبت به سال قبل  7۱..0برابر است با  50۱۱ســال در « اجتماعی مددکاری و انسان به سالمت مربوط هایفعالیت»گــروه شاخص ـ 

 درصد افزایش یافته است. 
 درصد افزایش یافته است.  0.75که نسبت به سال قبل  93۲70برابر است با  50۱۱ســال در « تفریح و سرگرمی هنر،»ـ شاخص گــروه 
 درصد افزایش یافته است. .157که نسبت به سال قبل  03570برابر است با  50۱۱ســال در « خدماتی هایفعالیت سایر»ـ شاخص گــروه 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
  بندی از طبقه 1.و  01۲به ترتیب منتسب به کدهای  "بیمه"و  "تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت"های فعالیتISIC Rev 4 .هستند 
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خدمات آبرساني،مديريت

پسماند،فاضالبو

هفعاليتهايتصفي

يهتعميروسايلنقل

موتوريو

موتورسيکلت

حملونقلو

انبارداري

فعاليتهايخدماتي

اومربوطبهتأمينج

غذا

اطالعاتوارتباطات فعاليتهايبيمه فعاليتهايامالكو

مستغالت

،فعاليتهايحرفهاي

علميوفني

فعاليتهاياداريو

يخدماتپشتيبان

آموزش فعاليتهايمربوط

بهسالمتانسانو

مددكارياجتماعي

هنر،سرگرميو

تفريح

سايرفعاليتهاي

خدماتي

(درصد)تورم ساالنه

5933سال  50۱۱سال 



تورم  شاخص تورم  شاخص تورم  شاخص تورم  شاخص تورم  شاخص تورم  شاخص تورم  شاخص تورم  شاخص تورم  شاخص تورم  شاخص تورم  شاخص تورم  شاخص تورم  شاخص تورم  شاخص

11.6 100.0 100.0 16.8 100.0 16.1 100.0 100.0 13.8 100.0 4.8 100.0 2.6 100.0 100.0 9.0 100.0 7.0 100.0 9.5 100.0 100.0 8.9 100.0 1395

21.7 121.7 16.1 116.1 23.6 123.6 18.2 118.2 9.8 109.8 10.1 110.1 8.2 108.2 8.6 108.6 11.9 111.9 21.0 121.0 10.5 110.5 18.6 118.6 20.5 120.5 13.6 113.6 1396

32.1 160.8 26.7 147.1 30.7 161.6 21.7 143.8 34.7 147.9 17.6 129.5 13.2 122.5 15.4 125.4 18.1 132.1 40.8 170.4 23.2 136.2 36.6 161.9 16.8 140.8 22.6 139.3 1397

40.0 225.2 32.0 194.2 34.9 218.0 25.4 180.3 72.1 254.5 27.2 164.6 19.0 145.9 9.3 137.1 26.3 166.8 62.5 276.8 41.0 192.0 48.0 239.6 15.8 163.1 32.9 185.1 1398

44.0 324.2 37.4 266.8 41.2 307.8 29.5 233.4 57.3 400.2 36.5 224.7 22.8 179.1 19.3 163.5 20.6 201.2 54.6 428.0 50.0 288.0 55.0 371.5 0.8 164.3 37.8 255.1 1399

51.6 491.4 47.1 392.4 57.9 486.0 32.7 309.9 64.8 659.3 33.9 300.9 24.9 223.6 44.4 236.2 25.1 251.7 84.3 789.0 51.9 437.6 60.0 594.6 28.2 210.7 46.9 374.9 1400

فعالیتهایبیمه
فعالیتهایامالك

ومستغالت

فعالیتهای

حرفهای،علميو

فني سال

شاخص قيمت توليد كننده بخش های خدمات و درصد تغييرات ساالنه آن

خدمات

آبرساني،مديريت

پسماند،فاضالبو

فعالیتهایتصفیه

تعمیروسايلنقلیه

موتوریو

موتورسیکلت

حملونقلو

انبارداری

فعالیتهای

خدماتيمربوطبه

تأمینجاوغذا

اطالعاتو

ارتباطات

(1395=100)

 فعالیتهایاداری

وخدماتپشتیباني
آموزش

 فعالیتهایمربوط

 بهسالمتانسانو

مددكاریاجتماعي

 هنر،سرگرميو

تفريح

 سايرفعالیتهای

خدماتي
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