
  ۸۹۳۱ سال ،های خدماتگزارش شاخص قیمت تولید کننده بخش

 
 

 موتور موتوری، نقلیه وسایل تعمیر» از عبارتند که است بخش هشت بر مشتمل خدمات هایبخش کننده تولید قیمت شاخص
 ،(«بیمه) مالی هایگریواسطه» ،«ارتباطات و انبارداری نقل، و حمل» ،«رستوران و هتل» ،«خانگی و شخصی کالاهای و سیکلت

 عمومی، خدمات هایفعالیت سایر» و «اجتماعی مددکاری و بهداشت» ،«آموزش» ،«کار و کسب هایفعالیت و اجاره مستغلات،»
  .شودمی منتشر سالانه و های خدمات بصورت فصلیبخش گزارش شاخص قیمت تولید کننده. «شخصی و اجتماعی

 

که نسبت به  ۹۱۲۸۳با است برابر  ۱۹۳۱ الــس( در ۱۹۳۱=۱۱۱)بر مبنای  خدمات هایقیمت تولیدکننده بخشکل شاخص ـ ۱
 افزایش یافته است.  درصد ۲۳۸۱سال قبل 

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

است برابر  ۱۹۳۱ال ــسدر « تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگیخدمات »روه ــگشاخص ـ 

  .است یافتهافزایش درصد  ۹۳۸۳ قبل سالکه نسبت به  ۴.۴۸۴ با

افزایش درصد  ۹۱۸۳ قبل سالنسبت به که  ۳۱۲۸۶ بااست  برابر ۱۹۳۱ال ــسدر  «هتل و رستوران خدمات»روه ــگشاخص ـ 
  .استیافته 

 قبل سالنسبت به که  ۹۳۱۸۱ بااست برابر  ۱۹۳۱ال ــسدر « خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات»روه ــگشاخص ـ 
 است. یافته درصد افزایش  ۹۳۸۶

 ۲۳۸۳سال قبل که نسبت به  ۹۶۹۸۳ بااست برابر  ۱۹۳۱ال ــس در« های مالی )بیمه(گریخدمات واسطه»روه ــگشاخص ـ 
 درصد افزایش یافته است. 

 سالنسبت به که  ۲۳۱۸۶ با استبرابر  ۱۹۳۱ال ــسدر  «های کسب و کارخدمات مستغلات، اجاره و فعالیت»روه ــگشاخص ـ 
 .استیافته درصد افزایش  ۱۶۸۲ قبل

یافته درصد افزایش  ۱۳۸۳ قبل سالنسبت به که   ۹۹۱۸۱ با استبرابر  ۱۹۳۱ال ــدر س« خدمات آموزش»روه ــگشاخص ـ 
 است. 

 قبل سالنسبت به که  ۳۲۲۸۱ بااست برابر  ۱۹۳۱ال ــدر س« اعیـددکاری اجتمـداشت و مـات بهـخدم»روه ــگشاخص ـ 
 است. یافته درصد افزایش   ۲۹۸۳

که  ۹۳۱۸۹ بااست برابر  ۱۹۳۱ال ــدر س« های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصیخدمات سایر فعالیت»روه ــشاخص گـ 
 است. یافته درصد افزایش  ۲۹۸۳ قبل سالنسبت به 
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تورم  شاخص تورم  شاخص تورم  شاخص تورم  شاخص تورم  شاخص تورم  شاخص تورم  شاخص تورم  شاخص تورم  شاخص

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1390

24.7 124.7 25.6 125.6 13.3 113.3 15.1 115.1 57.2 157.2 29.1 129.1 38.0 138.0 27.6 127.6 22.3 122.3 1391

25.3 156.2 33.9 168.1 16.5 131.9 16.9 134.6 15.9 182.2 30.2 168.2 40.6 194.0 31.4 167.7 24.0 151.6 1392

19.3 186.4 27.8 214.8 18.3 156.0 14.5 154.1 16.9 213.1 22.2 205.5 19.1 231.1 21.5 203.7 19.0 180.5 1393

16.6 217.3 25.5 269.6 18.2 184.4 10.9 170.9 4.0 221.5 11.4 229.0 15.4 266.8 16.5 237.2 13.4 204.6 1394

11.6 242.6 16.8 314.8 16.1 214.1 6.4 181.9 2.6 227.3 7.0 245.1 9.0 290.7 9.5 259.9 8.9 222.8 1395

10.3 267.5 13.7 358.0 14.8 245.8 7.0 194.7 7.3 243.9 6.9 262.1 9.7 318.8 11.2 288.9 8.9 242.6 1396

17.5 314.2 18.1 422.9 16.1 285.5 13.3 220.7 21.0 295.0 34.1 351.4 27.0 404.8 23.6 357.1 22.2 296.5 1397

24.5 391.3 23.5 522.1 19.5 341.0 17.2 258.7 26.6 373.5 39.7 490.8 48.9 602.7 35.6 484.2 29.0 382.5 1398
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(سال پایه1390=100)  آن (فصلی)شاخص قیمت تولید کننده بخش های خدمات و درصد تغییرات ساالنه 

خدمات

تعمیر وسایل نقلیه 

موتوری، موتورسیکلت و 

کاالهای شخصی و خانگی

هتل و رستوران
حمل و نقل، انبارداری و 

ارتباطات
(بیمه)واسطه گری های مالی

مستغالت، اجاره و 

فعالیت های کسب و کار


	خلاصه یافته سال 1397
	جدول 1

