
   1398هاي خدمات در ایران ـ فصل زمستان گزارش متوسط قیمت تولید کننده اقالم منتخب بخش

 

 تغییرات نسبت به فصل قبل
درصد افزایش نسبت به فصل قبل، بیشترین افزایش  6,1ریال بوده است که با  477726 "تعمیر استارت"متوسط قیمت  1398در فصل زمستان سال 

عم"را در بین اقالم خدمات بخش  رت سا ی قل یلو هن تور ی س يمو تور تو مو ص يو کاالها یکل خانگ یشخ این  داشته است. در بین اقالم منتخب "یو 
درصد کاهش در متوسط قیمت در  2,5ریال رسید که  365000به  "تعویض صفحه کالج موتور سیکلت معمولی تک سیلندر"بخش، متوسط قیمت 

 بین اقالم منتخب این بخش را داشته است.

رداري"در بخش  نبا ا درصد افزایش نسبت به  26بوده است که  19375 "بلیط مترو"متوسط قیمت ، 1398در فصل زمستان سال  "حمل و نقل و 
 11,4ریال بوده است که  3806033 "بلیط مسافرت داخلی با هواپیما"فصل قبل را داشته است. در بین اقالم منتخب این بخش، متوسط قیمت 

 درصد کاهش در متوسط قیمت در بین اقالم منتخب این بخش را داشته است.

ال"در بخش  ع تف تی دما تام یهاي خ ه  ط ب ربو نم ذا ی کرایه یک شب اقامت در هتل (غیر سه "متوسط قیمت ، 1398در فصل زمستان سال  "جا و غ
کرایه یک شب اقامت در هتل سه ستاره "متوسط قیمت . داشته استدرصد افزایش نسبت به فصل قبل  10,7ریال رسید که  2087982به  "ستاره)

 اقالم این بخش داشته است. در متوسط قیمت درصد کاهش  2,6ید که ریال رس 2686264به  "با صبحانه

ت"در بخش  ت و اطالعا تباطا ر ریال رسید که  8438به  "کارمزد دریافت صورت حساب موبایل"متوسط قیمت ، 1398در فصل زمستان سال  "ا
درصد  13,6که  بوده است 3356 "مکالمه تلفن (ثابت) با خارج از کشور"درصد افزایش نسبت به فصل قبل را داشته است. متوسط قیمت  24,4

 کاهش نسبت به فصل قبل را در بین اقالم این بخش داشته است. 

درصد افزایش  5,9که  بوده است 424542 "هزینه یک جلسه آموزش رانندگی"متوسط قیمت ، 1398در فصل زمستان سال  "شآموز"در بخش 
ریال  440033 "شهریه یک واحد از دروس عمومی در دانشگاه آزاد"متوسط قیمت  این بخش داشته است.نسبت به فصل قبل در بین اقالم منتخب 

 است. در متوسط قیمت در بین اقالم منتخب این بخش را داشته درصد کاهش  6,3بوده است که 

درصد افزایش نسبت به فصل  35,5ریال رسید که  12527858به  "کرایه تختخواب در آسایشگاه روانی"متوسط قیمت  1398در فصل زمستان سال 
ت"قبل در بین اقالم منتخب بخش  عالی ربوط هايف ه م ن ب سا ددکاري و ان جتماعی م شته است. در بین اقالم منتخب این بخش، متوسط را دا "ا

نسبت به فصل قبل را  در متوسط قیمت درصد کاهش 24,3ریال بوده است که  797368 "هزینه نگهداري از بیمار براي یک روز در منزل"قیمت 
 داشته است. را در بین اقالم این بخش 

 
 
 
 
 
 
 


