
 

 

 

 

 
 

 

 

  1041بهار فصل های خدمات ـ شاخص قيمت توليدكننده بخش

 (1931)بر مبنای سال پایه 

 
 

 شاخص قيمت كل

درصد، نسبت به  .0.8 )تورم فصلی( باشد که نسبت به فصل قبلمی 4.281های خدمات شاخص قیمت تولیدکننده بخش، 0410بهار در فصل 

 )تورم ساالنه( درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسب به دوره مشابه سال قبل 4484)تورم نقطه به نقطه(  فصل مشابه سال قبل

 داشته است. درصد افزایش .448

 

 تورم فصلی افزایش 

باشد که در درصد می .0.8 نسبت به فصل قبل )تورم فصلی(های خدمات شاخص قیمت تولیدکننده بخشدرصد تغییرات  ،0410بهار در فصل 

دهندگان میانگین قیمت دریافتی توسط ارائهداشته است. به عبارتی،  افزایشواحد درصد  586 درصد(، .48) اطالع در فصل قبل مقایسه با همین

ترین درصد افزایش دارد. در این فصل بیش .0.8نسبت به فصل قبل،  0410 بهار، در فصل خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور

 درصد مربوط به گروه 180ترین تورم فصلی با و کم "جا و غذا نیمربوط به تام یهای خدماتتیفعال"مربوط به گروه درصد  2484تورم فصلی با 

 باشد.می "های تصفیهرسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیتآب"

 

 تورم نقطه به نقطه  افزایش

 4484نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( ات های خدمتغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخشدرصد  ،0410بهار در فصل 

قیمت  میانگین. به عبارتی، داشته است واحد درصد افزایش 86.درصد(،  .468) که در مقایسه با همین اطالع در فصل قبل باشدمیدرصد 

 4484، دوره مشابه سال قبلنسبت به فصل  0410بهار ، در فصل دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشوردریافتی توسط ارائه

 "جا و غذا نیمربوط به تام یهای خدماتتیفعال"گروه درصد مربوط به  4.82ترین تورم نقطه به نقطه با در این فصل بیشدرصد افزایش دارد. 

 باشد.می "های تصفیهاضالب و فعالیترسانی، مدیریت پسماند، فآب" گروهدرصد مربوط به  0184ترین تورم نقطه به نقطه با و کم

 

 تورم ساالنه  افزایش

نسبت به مدت  0410بهار در چهار فصل منتهی به فصل های خدمات شاخص قیمت تولیدکننده بخش، درصد تغییرات 0410در فصل بهار 

داشته است. به  واحد درصد افزایش .18 درصد(، 4584)باشد که در مقایسه با همین اطالع در فصل قبل درصد می .448 مشابه در سال قبل

عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصوالت صنعتی به ازای تولید کاالهای خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به 

گروه مربوط به درصد  480. باتورم ساالنه ترین دارد. در این فصل بیش درصد افزایش .448، دوره مشابه سال قبلنسبت به  0410بهار 

های رسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیتآب" گروهساالنه مربوط به  ترین تورمو کم "جا و غذا نیمربوط به تام یهای خدماتتیفعال"

 باشد.می درصد( 2485) "تصفیه
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 منبع: مرکز آمار ایران
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نسبت به فصل 

تورم )قبل 

(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)

100/0482/013/849/447/37/345/846/9   کل بخش خدمات

1/2219/70/110/424/60/032/428/2آب رسانی، مديريت پسماند، فاضالب و فعالیت های تصفیه

2/8812/619/260/258/39/653/260/0تعمیر وسايل نقلیه موتوری و موتور سیکلت

23/2581/818/452/850/67/647/351/9حمل و نقل و انبارداری

4/81202/024/793/287/114/081/584/3فعالیت های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا

8/5290/55/525/125/07/026/125/1اطالعات و ارتباطات

1/7286/812/836/945/12/352/644/4فعالیت های بیمه

26/8256/65/627/225/34/325/224/9فعالیت های امالك و مستغالت

3/0364/713/232/231/33/028/733/9فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی

1/7837/711/650/058/27/550/164/8فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی

9/3360/91/936/134/23/836/132/7آموزش

14/2634/914/757/858/37/658/757/9فعالیت های مربوط به سالمت انسان و مـددكاری اجتماعی

1/1520/116/256/950/78/549/347/1هنر، سرگرمی و تفريح

1/8632/013/548/750/18/448/151/6ساير فعالیت های خدماتی

ـ شاخص قيمت توليدكننده كل خدمات و بخش هاي اصلی و درصد تغييرات آن ها ـ كل كشور1

شرح

1400درصد تغییر زمستان 1401درصد تغییر بهار 

 شاخص بهار
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 ضريب

اهمیت
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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 

.مرکز آمار ایران- ماخذ 

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