
 

 

 

 

 
 

 

 

  1401 تابستانفصل های خدمات ـ شاخص قيمت توليدكننده بخش

 (1395)بر مبنای سال پایه 

 
 

 شاخص قيمت كل 

فصل   بخش،  1401  تابستاندر  تولیدکننده  قیمت  خدمات  شاخص  قبلمی  560.0های  فصل  به  نسبت  که  فصلی(  باشد  درصد،    16.2  )تورم 

)تورم    به دوره مشابه سال قبل  تدرصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسب  56.1(  ه)تورم نقطه به نقط  نسبت به فصل مشابه سال قبل

 داشته است. افزایشدرصد  49.7 ساالنه(

 

 تورم فصلی  افزایش 

باشد  درصد می  16.2  نسبت به فصل قبل )تورم فصلی(های خدمات  شاخص قیمت تولیدکننده بخشدرصد تغییرات    ،1401  تابستاندر فصل  

مقا در  با همینس یکه  قبل  ه  در فصل  درصد    2.4  درصد(،13.8)  اطالع  عبارتی،    افزایشواحد  به  است.  توسط  داشته  دریافتی  قیمت  میانگین 

درصد افزایش دارد. در این    16.2نسبت به فصل قبل،    1401  تابستان، در فصل  دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشورارائه

تورم فصلیفصل بیش به گروه  درصد    30.7با    ترین  تام  یهای خدمات تیفعال"مربوط  به  با  و کم  "جا و غذا  نی مربوط  تورم فصلی   4.8ترین 

 باشد.می  "اطالعات و ارتباطات " درصد مربوط به گروه

 

 تورم نقطه به نقطه   افزایش

تولیدکنندهدرصد    ،1401  تابستاندر فصل   )تورم نقطه به نقطه( شابه سال قبل  م نسبت به فصل  ات  های خدمبخش  تغییرات شاخص قیمت 

قیمت  میانگین. به عبارتی،  داشته است واحد درصد افزایش 6.7درصد(،  49.4) که در مقایسه با همین اطالع در فصل قبل باشدمیدرصد  56.1

، دوره مشابه سال قبلنسبت به فصل    1401  تابستانفصل    ، دردهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشوردریافتی توسط ارائه

جا   نی مربوط به تام  یهای خدمات تیفعال "گروه  درصد مربوط به    117.1ترین تورم نقطه به نقطه با  در این فصل بیشدرصد افزایش دارد.    56.1

 باشد.می "اطالعات و ارتباطات " گروهدرصد مربوط به  25.8ترین تورم نقطه به نقطه با و کم "و غذا

 

 تورم ساالنه   یشافزا

نسبت به   1401  تابستاندر چهار فصل منتهی به فصل  های خدمات  شاخص قیمت تولیدکننده بخش، درصد تغییرات  1401  تابستاندر فصل  

داشته است.   واحد درصد افزایش 2.4  درصد(،  47.3)قبل  باشد که در مقایسه با همین اطالع در فصل  درصد می  49.7  مدت مشابه در سال قبل

ارائهعبارتی،  به   توسط  دریافتی  قیمت  داخل کشورمیانگین  در  تولید خدماتشان  ازای  به  به  دهندگان خدمات  منتهی  در چهار فصل   تابستان ، 

به    1401 قبلنسبت  سال  مشابه  افزایش  49.7،  دوره  بیش  درصد  فصل  این  در  ساالنه  ن  تریدارد.  به  درصد    96.4  باتورم  گروه مربوط 

 باشد.می"اطالعات و ارتباطات " گروهمربوط به  درصد  25.5با  ساالنه  ترین تورمو کم "جا و غذا نی بوط به تاممر یخدمات  هایتیفعال"
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نسبت به 

فصل قبل 

(تورم فصلی)

نسبت به فصل 

مشابه سال 

تورم )قبل 

(نقطه به نقطه

 در چهار فصل 

منتهی به فصل 

جاری نسبت به دوره 

مشابه سال قبل 

(تورم ساالنه)

نسبت به 

فصل قبل 

(تورم فصلی)

نسبت به فصل 

مشابه سال 

تورم )قبل 

(نقطه به نقطه

 در چهار فصل 

منتهی به فصل 

جاری نسبت به دوره 

مشابه سال قبل 

(تورم ساالنه)

100.0560.016.256.149.713.849.447.3   کل بخش خدمات

1.2274.725.034.127.00.110.424.6آب رسانی، مديريت پسماند، فاضالب و فعالیت های تصفیه

2.8991.222.074.661.719.260.258.3تعمیر وسايل نقلیه موتوری و موتور سیکلت

23.2642.310.452.350.318.452.850.6حمل و نقل و انبارداری

4.81571.030.7117.196.424.793.287.1فعالیت های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا

8.5304.44.825.825.55.525.125.0اطالعات و ارتباطات

1.7308.57.632.541.912.836.945.1فعالیت های بیمه

26.8278.88.728.626.35.627.225.3فعالیت های امالك و مستغالت

3.0391.67.433.731.413.232.231.3فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی

1.7921.310.046.451.511.650.058.2فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی

9.3389.37.939.736.61.936.134.2آموزش

14.2810.527.771.062.214.757.858.3فعالیت های مربوط به سالمت انسان و مـددكاری اجتماعی

1.1631.621.567.356.416.256.950.7هنر، سرگرمی و تفريح

1.8744.117.758.251.813.548.750.1ساير فعالیت های خدماتی

مرکز آمار ایران- ماخذ 

ـ شاخص قيمت توليدكننده كل خدمات و بخش هاي اصلی و درصد تغييرات آن ها ـ كل كشور1
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شاخص کلدروره زمانی
 درصد تغيير نسبت  به فصل

(تورم فصلی)قبل 

 درصد تغيير نسبت به

  فصل مشابه سال قبل

(تورم نقطه به نقطه)

درصد تغيير چهار فصل منتهی به فصل جاری 

(تورم ساالنه )نسبت به دوره مشابه سال قبل 

139044.9×××

139154.9××22.3

139268.1××24.0

139381.0××19.0

139491.8××13.4

1395100.0××8.9

1396113.6××13.6

1397139.3××22.6

1398185.1××32.9

1399255.1××37.8

1400374.9××46.9

1400322.811.248.742.0بهار 

1400358.711.147.845.1تابستان 

394.610.045.846.3 1400پایيز 

1400423.47.345.846.9زمستان 

1401482.013.849.447.3بهار 

1401560.016.256.149.7تابستان 

.مرکز آمار ایران- ماخذ 

ـ شاخص قيمت توليد كننده كل بخش  خدمات و درصد تغييرات  آن ـ كل كشور2



 

 

 

 

 
 1جدول شماره منبع: 

 



 

 

 

 

 

 

 
 1جدول شماره منبع: 



 

 

 

 
 

 
 1جدول شماره منبع: 


	1- gozaresh service 1401 -02
	2- tabel service 1401 -02
	3- tabel service 1401 -02
	4- nemodar service 1401 -02

