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 ـ معصومه افشاری1

 زادهـ رضا هادی2

 ها، گروه خدماتاقتصادی و محاسبات ملی، دفتر شاخص قیمتمرکز آمار ایران، معاونت 

 

 مقدمه

تغییر در سطح عمومی های قیمت و به عنوان نماگری برای سنجش نرخ تورم و ترین شاخصمهم ازیکی شاخص قیمت تولیدکننده 

مرتبط با تواند روند تورمی باشد که میمیهای مختلف اقتصادی )کشاورزی، صنعت و خدمات( در بخش ،از دیدگاه تولیدکننده ،هاقیمت

ریزان اقتصادی برای تعیین وضعیت اقتصادی کشور در ز ابزارهای مهم برنامهرا زودتر نشان دهد. این شاخص اهای تولیدی هزینه

 .باشدمیگذاران و حتی سیاستمداران گیری صاحبان صنایع، سرمایهتصمیمهمچنین های مختلف و زمان

گیری ، اندازهآنهدف از محاسبه باشد که می قیمت تولیدکننده یکی از اجزاء شاخص ،ی خدماتهابخشتولیدکننده شاخص قیمت 

به  وکنند فروش خدمات خود دریافت میهای خدمات در ازای هر یک از بخشدهندگان ارائههایی است که میزان تغییرات در قیمت

 ساختاراز این رو محاسبه دقیق آن تأثیر مهمی بر  شود.هاى خدمات محاسبه میوزنی از قیمت تولیدکننده بخش میانگینصورت یک 

 بهتر تبیینو  داده ـرا به خود اختصاص  ایران اقتصاد بخشدرصد از  ۵۰ حدودکه در حال حاضر ـ  خدماتدر بخش  اقتصادی کشور

  دارد.شرایط اقتصادی 

 1۳۹۵سال پایه  براساس 1۳۹۹ تا 1۳۹۵های طی سالهای خدمات کننده بخشتولیدنگاهی به تغییرات شاخص قیمت این گزارش، 

 .دارد

  

 

 ۱۳۹۹تا   ۱۳۹۵های طی سال هاى خدماتشاخص قیمت تولیدكننده بخش روندنگاهی بر 

 (۱۳۹۵=۱۰۰)براساس سال پایه جدید 
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 تغییرات آنهای خدمات و شاخص قیمت تولیدكننده بخش.  ۱

در دوره  است( خدمت 2۸۷شامل خدمات شاخص )سبد  از خدمات ثابتی سبدهای خدمات شاخص قیمت تولیدکننده بخشدر تهیه 

در نظر گرفته ت در هر دوره فقط با توجه به سبد غییرات قیمتشود و مقایسه در نظر گرفته می ،شودزمانی خاص که سال پایه نامیده می

ر عمده با استخراج خدماتی که به طوو خدمات های بخشاز تمام ممکن حداکثر پوشش خدمات با منتخب سبد گیرد. شده انجام می

های قیمت و همچنین شاخص قیمت انتخاب این روش در تهیه شاخصاز دالیل  آید.ست میبیشترین ضریب اهمیت را دارند بد

ثابت، تغییرات شاخص فقط تغییرات قیمت و نه تغییرات ب اهمیت یضرا های خدمات، این است که با انتخاب سبد وتولیدکننده بخش

 منعکس کند. مصرف را

 شود و شاخص قیمت مذکور با استفاده ازآمارگیری و ثبتی استفاده میهای طرحاطالعات در تهیه شاخص قیمت تولیدکننده خدمات از 

  شود.محاسبه می السپیرز تعدیل یافته شاخص قیمت فرمول

 

  :4به  3.1یرایش و های اقتصادی ازفعالیترشته  المللیبندی بینطبقهتغییر  1ـ1

به  بندی شوند.می منظم و منطقی طبقهسیستبراساس ها زمانی میسر است که دادهجامع و گویا  گیری از اطالعات و آمار دقیق،هرهب

به کار های قیمت شاخصپذیر برای معرفی منظم نوان چارچوبی استاندارد و مقایسههای آماری به عبندیطبقهاز  استفاده همین منظور

 . دنرومی

استفاده  1های اقتصادیالمللی رشته فعالیتبندی استاندارد بینطبقهاز های خدمات شاخص قیمت تولیدکننده بخشتهیه و تولید  برای

استفاده  2 ۳.1ویرایش های اقتصادی المللی رشته فعالیتبندی استاندارد بینطبقهاز  1۳۹۰براساس سال پایه در این طرح . شودمی

 .ها و اقالم طرح استفاده شده استهبرای تعیین سطح رد ۳ مذکوربندی ، از ویرایش جدید طبقه1۳۹۵شد. با تغییر سـال پایه به می

 

  در سال پایه:تغییر  2ـ1

های خدمات، سبد ثابتی از خدمات در دوره زمانی خاص که آن را پیشتر ذکر شد، در تهیه شاخص قیمت تولید کننده بخشهمانطور که 

فقط با توجه به سبد در نظر گرفته شده  ،در هر دوره ،ها در طول زمانتغییرات قیمت آن شود ونامند، در نظر گرفته میسال پایه می

ایب اهمیت )وزن اقالم سبد( بوجود )نوع خدمت( و ضرخدمات که با گذر زمان تغییراتی در سبد شاخص از آنجایی شود. گیری میاندازه

ه ب سبد شاخص و ضرایب اهمیت آن هر چند سال یکبار خدماتگیری شاخص تأثیر منفی دارد ـ باید ترکیب آید ـ که بر دقت اندازهمی

یین شده در تمام کشورهای های قیمت است و روندی تعفرایند تهیه و تولید شاخصتغییر سال پایه جزءالینفک به طور کلی  د.روز شو

گیری شاخص قیمت، سال زایش حساسیت اندازهمحاسبه دقیق و افالمللی و برای بین هایرهنمودمطابق با  بر این اساسجهان است. 

شاخص قرار این غییر یافت و مبنای تهیه و محاسبه ت 1۳۹۵به  1۳۹۰های خدمات از شاخص قیمت تولیدکننده بخشپایه محاسباتی در 

 گرفته است.

                                                             
1  ( International Standard Industrial Classification of all Economic Activities (ISIC) 

2(  ISIC, Rev.3.1 

3   ( ISIC, Rev 4 



 

۳ 

 

  ها در دو سال پایه:و ضرایب اهمیت )وزن( و مقایسه آن رده )گروه(تغییر در سطح  3ـ1
 

تغییراتی ، 1۳۹۵به  1۳۹۰از  تغییر سال پایههمچنین و   4به   ۳.1از  های اقتصادیالمللی فعالیتبندی بینطبقهبکارگیری  با تغییر نسخه

ذیل به تفکیک آورده شده که در  ایجاد شدهای خدمات طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش و اقالم ضرایب اهمیت، بندیدر رده

 .است

 افزایش رده  1۳رده به  ۸های خدماتی از با انتخاب حداکثر پوشش تمام بخش شاخص قیمت تولیدکننده خدمات یهارده

رده  1۳به  ISIC,Rev3.1بندی رده الفبایی طبقه ۸های خدمات از به عبارتی اجزاء شاخص قیمت تولیدکننده بخشیافته است. 

هایی است که ردهجمله از  «تصفیه هایفعالیت و فاضالب پسماند، مدیریت رسانی،آب» ردهافزایش یافت.  ISIC,Rev4براساس 

» ، «فنی و علمی ای،حرفه هایفعالیت»های رده د.شوخدمات محاسبه میت تولیدکننده برای اولین بار در تهیه شاخص قیم

حمل و نقل، » ردههمچنین  نیز به طرح مذکور اضافه گردیده است.« هنر و سرگرمی»و « پشتیبانی خدمات و اداری هایفعالیت

 شود.محاسبه می« ارتباطات و اطالعات»و « انبارداری و نقل و حمل»به صورت دو رده مجزای « انباردارى و ارتباطات

 ،بکارگیری  یدر الگو راتییتغ با در نظر گرفتن، 1۳۹۵ هیپا ر سالدمشمول شاخص خدمات انتخاب  یبرا سبد شاخص خدمات

تعداد اقالم . که نهایتاٌ به آن اضافه شده است خدمات جدید یو تعداد ( حذف1۳۹۰ هی)سال پا یاز سبد قبل از اقالم ی، تعدادخدمات

 ه است. افتی رییتغ 1۳۹۵نظر سال  دیدر تجدخدمت  2۸۷به  ،1۳۹۰ پایه در سال ،قلم 266حدود مشمول شاخص از 

 ،باشد، می هاى خدماتمیزان تأثیرگذاری در محاسبه شاخص کل قیمت تولیدکننده بخشکه  ضرایب اهمیت )وزن( هر رده

هایی نظیر روند تغییرات قیمت، سهم از ستانده کل، کشش ، براساس مالکدهىروش وزندستخوش تغییراتی قرار گرفته است. نیز 

با ضریب « مستغالت و امالک هایفعالیت» ردهاین اساس جربه کارشناسی انجام شده است. برو تنظر همچنین جانشینی اقالم و 

کمترین ضریب اهمیت را در میان سایر حد وا 1.1با ضریب اهمیت « سرگرمی و تفریحهنر، » ردهواحد بیشترین و  2۷اهمیت 

 های خدمات دارا هستند.های بخشهگرو

 

داده نشان بندی و دو سال پایه براساس دو طبقهها و ضرایب اهمیت طرح شاخص قیمت تولیدکننده خدمات مقایسه رده( 1جدول  در

 .شده است
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 های خدماتتولیدکننده بخشها و ضرایب اهمیت طرح شاخص قیمت ( مقایسه رده1جدول 

 (  ISIC Rev4بندی )براساس طبقه  ردهنام 

۱۰۰=۱۳۹۵ 

ضریب 

 اهمیت

 (ISIC Rev3.1بندی  )براساس طبقه  ردهنام  

۱۰۰=۱۳۹۰ 

ضریب 

 اهمیت

 ـ ـ  1.2 تصفیه هایفعالیت و فاضالب پسماند، مدیریت رسانی،آب

 ۳  موتور سیکلت و موتوری نقلیه وسایل تعمیر
تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت و کاالهای  

 شخصی و خانگی

2.۵ 

 2۹.6 حمل و نقل، انباردارى و ارتباطات  2۳ انبارداری و نقل و حمل

 4.۸ هتل و رستوران  ۵ جا و غذا نیمربوط به تام یهای خدماتتیفعال

  ـ  ۸ ارتباطات و اطالعات

 1.۹ مالى )بخش بیمه(هاى گرىواسطه  2 های بیمهفعالیت

 ۳۹ های کسب و کارت، اجاره و فعالیتمستغال  2۷ مستغالت و امالک هایفعالیت

 ـ ـ  ۳ فنی و علمی ای،حرفه هایفعالیت

 ـ ـ  1.۷ پشتیبانی خدمات و اداری هایفعالیت

 12.۳ آموزش  ۹ آموزش

 ۵.۸ بهداشت و مددکاری اجتماعی  14.2 انسان و مددکاری اجتماعی سالمت های مربوط بهفعالیت

 ـ ـ  1.1 تفریح و سرگرمی هنر،

 4.1 های خدمات عمومی و اجتماعی شخصیفعالیتسایر   1.۸ خدماتی هایفعالیت سایر

 

 
 دو سال پایه  براساس هاى خدماتى در شاخص قیمتسهم بخش( 1نمودار 
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 خدمات  هایبخشتولید كننده  قیمتمقایسه تغییرات شاخص  . ۲

 :خدماتقیمت شاخص کل روند مروری بر  1ـ2

شان می 1۳۹۹تا  1۳۹۵های خدمات طی سالقیمت بررسی مقدار شاخص کل  دهد که این شاخص از روند افزایشی برخوردار است ن

اعداد شــاخص در ( ضــمن مقایســه 2نمودار  رســد.می 1۳۹۹در ســال  2۵۵.1به مقدار  1۳۹۵در ســال مرجع  1۰۰بطوریکه از مقدار 

ست. آمار و ارقام مبین این 1۳۹۵= 1۰۰) 1۳۹۹ تا 1۳۹۰های سال شده ا سنجشی از نرخ تورم ارائه  شاخص به عنوان  ساالنه  (، رشد 

ست که نرخ تورم خدمات  شته  1۳۹2تا  1۳۹1سال  طینکته ا شی دا سیده  24 به 22.۳ و ازروند افزای صد ر سال لیکن در تا  1۳۹2از 

شد آن کاهش  1۳۹۵ سال  یافتهسرعت ر صد می ۸.۹ به 1۳۹۵به طوری که نرخ تورم در  سد،در سال سپس  ر به  1۳۹۹تا  1۳۹۵از 

 درصد رسیده است.  ۳۷.۸ روند افزایشی ادامه داده و به مقدار

 
 

 

 
 تورم شاخص قیمت سال

ـ 44.۸۹ 1390

1391 ۵4.۸۸22.26 

1392 6۸.۰۷24.۰۳ 

1393 ۸1.۰11۹.۰1 

1394 ۹1.۸41۳.۳۷ 

1395 1۰۰ ۸.۸۹ 

1396 11۳.6۵1۳.6۵ 

1397 1۳۹.۳۰22.۵۷ 

1398 1۸۵.11۳2.۸۸ 

1399 2۵۵.1۵۳۷.۸4 
 

 (1۳۹۵=1۰۰) 1۳۹۹تا  1۳۹۰های های خدمات در سال( تغییرات ساالنه نرخ تورم و شاخص قیمت تولیدکننده بخش2نمودار جدول و 
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  خدمات:های رده روند قیمتمروری بر  2ـ2

 ۹۹تا  ۹۵های روند افزایشی طی سالدمات حاکی از آنست که ـخهای ده بخشـتشکیل دهن ایهردهدر شاخص قیمت مقدار  بررسی

ــهای خدمفعالیت» هایردههای خدمات، در میان ردهحفظ شده است.  های اداری فعالیت»؛  42۸.۰با  «اتی مربوط به تأمین جا و غذاـ

ـــایل نقلیه موتوری و موتورســـیکلت»و  4۰۰.2با  «و خدمات پشـــتیبانی های ردهو  بیشـــترین مقدار افزایش  ۳۷1.۵با « تعمیر وس

های امالک و فعالیت»و  164.۳با « های تصـــفیهآبرســـانی، مدیریت پســـماند، فاضـــالب و فعالیت» ؛16۳.۵با  «های بیمهفعالیت»

  اند.داشتههای خدمات رده سایر را در میان 1۳۹۹سال  تاشاخص قیمت  افزایشکمترین میزان  1۷۹.1 با« مستغالت

  سال سال مرجع )تور 1۳۹6در  سبت به  شاخص کل ن صدی  1۳.6با افزایش  (1۳۹۵=1۰۰م  ست از دالیل در روبرو بوده ا

شاخص قیمت  شد  شکیل دهنده خدمات های ردهشاخص توان به افزایش تورم می های خدماتتولیدکننده بخشافزایش ر ت

ــترین تورم در بین  ــاره نمود. بیش ــاخص کل قیمت خدمات مربوط به های ردهاش ــکیل دهنده ش  به مربوط هایفعالیت"تش

ــالمت ــان س ــدی  2۳.6با تورم  "اجتماعی مددکاری و انس ــت و کمترین تورم مربوط به درص  و امالک هایفعالیت" ردهاس

 باشد. میدرصد  ۸.2با تورم  "مستغالت

  رسیده است. درصدی  22.6به  1۳.6و از  روند صعودی تورم شاخص کل نسبت به سال قبل حفظ شده است 1۳۹۷در سال

 هایفعالیت"تشــکیل دهنده شــاخص کل قیمت خدمات مربوط به های ردهتورم در بین  میزان نرخ بیشــتریندر این ســال، 

ـــد  4۰.۸با تورم  "غذا و جا تامین به مربوط خدماتی ـــت و کمترین تورم مربوط به درص عالیت" ردهاس  و امالک هایف

 باشد. میدرصد  1۳.2با  "مستغالت

  رسیده است. در درصد  ۳2.۹به  2۵.۷روند صعودی تورم شاخص کل نسبت به سال قبل حفظ شده است و از  1۳۹۸در سال

های اداری فعالیت "تشکیل دهنده شاخص کل قیمت خدمات مربوط به های ردهاین سال، بیشترین میزان نرخ تورم در بین 

 باشد. درصد می ۹.۳با  "های بیمهفعالیت"  ردهدرصد است و کمترین تورم مربوط به  ۷2.1 با تورم "و خدمات پشتیبانی

  بوده اســت از دالیل درصــد  ۳۷.۸برابر با تورم شــاخص کل رســید که  2۵۵.1شــاخص کل خدمات به رقم  1۳۹۹در ســال

شاخص قیمت  شد  شاخص میهای خدمات تولیدکننده بخشافزایش ر شکیل دهنده خدمات  هایردهتوان به افزایش تورم  ت

های اداری و خدمات فعالیت"تشکیل دهنده شاخص کل قیمت خدمات مربوط به های ردهاشاره نمود. بیشترین تورم در بین 

شتیبانی صدی  ۵۷.۳با تورم  "پ ست و کمترین تورم مربوط به در ضالب و فعالیتآب"  ردها سماند، فا سانی، مدیریت پ های ر

 باشد. می درصد ۰.۸با تورم "تصفیه

 



 

۷ 

 

 
 (1۳۹۵=1۰۰) 1۳۹۹تا  1۳۹۵های سال طیهای خدمات روند نرخ تورم بخش( ۳نمودار 

 

 

 
 (1۳۹۵=1۰۰) 1۳۹۹تا  1۳۹۵های سال طیهای خدمات ننده بخششاخص قیمت تولیدکروند ( 4نمودار 
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۸ 

 

 1399تا  1396های های خدمات طی سالمیانگین تورم شاخص کل بخش 3ـ2

ـــ 1۳۹۹ها در دوره زمانی مورد بررسی )های خدمات، تورم ساالنه هر یک از بخشبرای بررسی بیشتر تورم بخش ( محاسبه و 1۳۹6ـ

 4نشان داده شده است. بررسی میانگین تورم  ذیلساله آن بدست آمده است. خالصه این نتایج در جدول و نمودار  4سپس میانگین 

ــاله بخش ــان میس ــط  "جا و غذا نیتام مربوط به یهای خدماتتیفعال" ردهدهد که در این دوره زمانی های خدمات نش به طور متوس

به  "موتورسیکلت و موتوری نقلیه وسایل تعمیر"و  "پشتیبانی خدمات و اداری هایفعالیت"های ردهدارای بیشترین تورم و پس از آن 

شترین میانگین تورم  سوم بی سایر ترتیب در رتبه دوم و  ست.  هاردهدرمیان  سانی،آب" ، "های بیمهفعالیت"های ردهبوده ا  مدیریت ر

 بطور متوسط دارای کمترین تورم هستند.  "مستغالت و امالک هایفعالیت" همچنین و "تصفیه هایفعالیت و فاضالب پسماند،
 

 
 

 ساله تورم 4میانگین  گروه نام 

 26.۷۳ خدماتگروه 

 1۳.4۸ تصفیه هایفعالیت و فاضالب پسماند، مدیریت رسانی،آبـ 

 ۳۹.۵4  سیکلتموتور و موتوری نقلیه وسایل تعمیرـ 

 ۳1.1۸ انبارداری و نقل و حملـ 

 44.۷۳ جا و غذا نیمربوط به تام یهای خدماتتیفعالـ 

 1۹.21 ارتباطات و اطالعاتـ 

 1۳.1۷ های بیمهفعالیتـ 

 1۵.۸2 مستغالت و امالک هایفعالیتـ 

 22.۸۳ فنی و علمی ای،حرفه هایفعالیتـ 

 4۳.4۵ پشتیبانی خدمات و اداری هایفعالیتـ 

 2۳.6۸ آموزشـ 

 ۳2.6۰ انسان و مددکاری اجتماعی سالمت مربوط بههای فعالیتـ 

 2۸.۰۵ تفریح و سرگرمی هنر،ـ 

 ۳4.46 خدماتی هایفعالیت سایرـ 
 

 1۳۹۹تا  1۳۹6های های خدمات طی سالساله تورم بخش 4میانگین ( ۵نمودار جدول و 
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۹ 

 

 های خدمات در افزایش شاخص كل خدماتهای اصلی بخشبررسی تأثیر شاخص قیمت گروه . ۳

ارائه شده  1۳۹۹الی  1۳۹6های طی سالهای اصلی خدمات در افزایش شاخص کل میزان تأثیرگذاری شاخص قیمت گروه ذیلجدول 

 و حمل"مربوط به گروه  1۳۹۹است. همانگونه که از آمار و ارقام مشهود است بیشترین تأثیرگذاری در افزایش شاخص کل در سال 

 معادل "تصفیه هایفعالیت و فاضالب پسماند، مدیریت رسانی،آب"ترین آن مربوط به گروه درصد و کم ۳1.۹معادل  "انبارداری و نقل

 درصد بوده است.  ۰.۰2
 

 گروه 
 میزان تأثیرگذاری در افزایش شاخص کل
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 ۰.۰2 ۰.۵۸ ۰.۹۵ 1.۸۰ تصفیه هایفعالیت و فاضالب پسماند، مدیریت رسانی،آب

 ۵.۳۵ 4.۸۳ 4.۸1 ۳.۸۷ موتور سیکلت و موتوری نقلیه وسایل تعمیر

 ۳1.۸6 2۸.۳1 2۳.2۷ 1۷.۸۹ انبارداری و نقل و حمل

 1۰.2۹ 11.۰۷ ۹.1۸ ۷.۳2 جا و غذا نیمربوط به تام یهای خدماتتیفعال

 4.1۵ 6.42 6.66 ۷.۳۷ ارتباطات و اطالعات

 ۰.64 ۰.4۳ 1.1۰ 1.۰6 های بیمهفعالیت

 12.۷۰ 1۳.62 14.۹2 16.12 مستغالت و امالک هایفعالیت

 2.۵۵ 2.2۹ 2.2۵ 2.21 فنی و علمی ای،حرفه هایفعالیت

 ۳.4۹ ۳.۹1 2.۵۰ 1.2۰ پشتیبانی خدمات و اداری هایفعالیت

 ۷.۰۳ ۷.۳۸ ۹.2۵ 12.۳۷ آموزش

 1۸.1۷ 1۷.44 2۰.۹۹ 24.۵6 انسان و مددکاری اجتماعی سالمت های مربوط بهفعالیت

 1.1۸ 1.1۷ 1.۳۷ 1.۳4 تفریح و سرگرمی هنر،

 2.۵6 2.۵۵ 2.۷6 2.۸۸ خدماتی هایفعالیت سایر

 های اصلی در افزایش شاخص کلتأثیر افزایش ساالنه شاخص قیمت گروه ( میزان6جدول 

 

، بیشترین تأثیر را در افزایش شاخص کل قیمت "انبارداری و نقل و حمل" هایگروه اصلی فعالیت 1۳۹۹در سال ، 6با توجه به نمودار 

های درصــد در میان گروه 2۳.2اهمیت در حدود های خدمات داشــته اســت. این گروه با دارا بودن باالترین ضــریب تولیدکننده بخش

شک صلی ت سهمی معادل ا شاخص کل،  شد این  ۳1.۹یل دهنده  صلی ر صاص داد. دلیل ا شاخص کل را به خود اخت شد  صد از ر در

ــاخص قیمت  ــد ش ــاخص نیز رش ــلی  "لوله خط طریق از نقل و حمل و زمینی نقل و حمل" زیرگروهش ــت. پس از گروه اص بوده اس

شاخص قیمت "انبارداری و نقل و حمل" هایفعالیت شد  سان سالمت به مربوط هایفعالیت"، ر ضریب  "اجتماعی مددکاری و ان با 

درصد از رشد شاخص کل را به خود اختصاص داد. در این گروه نیز  1۸.2درصد در تشکیل شاخص کل سهمی معادل  14.2اهمیتی 

سان به مربوط هایفعالیت"افزایش قیمت  ست.  "ان شاخص بوده ا سانی،آب"از دالیل افزایش  این  سماند، مدیریت ر ضالب پ  و فا

صفیه هایفعالیت ضریب اهمیت حدود  "ت سهمی معادل  1.2۰با  صد کمترین اثر ) شته  ۰.۰2در شاخص کل دا صد( را در افزایش  در

 است. 



 

1۰ 

 

و کمترین درصد  2۸.۳با ضریب  "حمل و نقل و انبارداری"به رده خدمات بیشترین اثرگذاری در افزایش شاخص کل ، 1۳۹۸در سال 

 .اختصاص دارددرصد  ۰.4با ضریب  "های بیمهفعالیت"اثر مربوط به 

ضریب  "حمل و نقل و انبارداری"رده ، 1۳۹۷سال  صد 2۳.۳با  شترین اثرگذاری ، در شاخص کل را بی شته خدماتدر افزایش  و  دا

 باشد.میدرصد  ۰.۹۵ با ضریب " تصفیه هایفعالیت و فاضالب پسماند، مدیریت رسانی،آب "اثر مربوط به کمترین 

سان سالمت به مربوط هایفعالیت"، رده  1۳۹6سال همچنین  را  بیشترین اثرگذاریدرصد،  24.6با ضریب " اجتماعی مددکاری و ان

 باشد.درصد می 1.1با ضریب  "های بیمهفعالیت"و کمترین اثر مربوط به داشته خدمات در افزایش شاخص کل 

 

 

 
 

 های اصلی در افزایش شاخص کل( میزان تأثیر افزایش ساالنه شاخص قیمت گروه6نمودار 
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تصفیهفعالیت هایوفاضالبپسماند،مدیریتآب رسانی، سیکلتموتوروموتورینقلیهوسایلتعمیر
انبارداریونقلوحمل غذاوجاتامینبهمربوطخدماتیفعالیت های

ارتباطاتواطالعات بیمهفعالیت های
مستغالتوامالکفعالیت های فنیوعلمیحرفه ای،فعالیت های



 

11 

 

 های آن های اصلی و زیرگروهتغییرات فصلی شاخص قیمت خدمات گروه . ۴

 تصفیه هایفعالیت و فاضالب پسماند، مدیریت رسانی،تغییرات فصلی شاخص قیمت گروه آب 1ـ4

  دهد که این نشـان می "تصـفیه هایفعالیت و فاضـالب پسـماند، مدیریت رسـانی،آب"بررسـی مقدار شـاخص قیمت گروه

درصدی روبرو بوده است.  ۰.۸ که با تورم رسدمی 1۳۹۹ سالدر  164.۳به رقم ( 1۳۹۵پایه )در سال  1۰۰مقدار از شاخص

سال  شان می 1۵.۸برابر با  1۳۹۸تورم این گروه در  ست که ن سال بوده ا سال  1۳۹۹دهد در  سه با  شد آن در مقای سرعت ر

درصــدی زیرگروه  ۵.4توان به افزایش تورم از دالیل افزایش رشــد شــاخص قیمت گروه مزبور میقبل کاهش یافته اســت. 

سماند و های جمعفعالیت" صفیه و دفع پ سهمی معادل "بازیافت موادآوری، ت صد  1.12 ) شد خدمات و  کل دردر افزایش ر

سال ( مزبور گروه شاره نمود. 1۳۹۹در  شاخص قیمت این گروه مربوط به  ا شد  صفیه و تجمع"کمترین اثر در ر مین أآوری، ت

باشد. درصد می ۰.۰1 درصد( با تورم ۰.۰1 )سهمی معادل "آب

 دهد، در نشان می های آنو زیرگروه تصفیه هایفعالیت و فاضالب پسماند، مدیریت رسانی،بررسی فصلی تورم در گروه آب

های آن سپس سرعت افزایش قیمت در این گروه و زیرگروهنرخ تورم افزایش و  1۳۹۸و  1۳۹۷، 1۳۹6های سالفصل بهار 

آوری، تصــفیه و دفع پســماند و های جمعفعالیت"بیشــترین تورم مربوط به  1۳۹۹ســال فصــل پاییز در  کاهش یافته اســت.

بوده است. ،درصدصفر  حدوددر  "مین آبأآوری، تصفیه و تجمع" راو کمترین تورم درصد  1۰.4 برابر با "بازیافت مواد
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جمع آوری، تصفیه و تامین آب
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گروه آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیتهای تصفیه



 

12 

 

  سیکلتموتور و موتوری نقلیه وسایل تغییرات فصلی شاخص قیمت گروه تعمیر 2ـ4

  1۰۰ مقدار دهد که این شاخص ازنشان می "سیکلتموتور و موتوری نقلیه وسایل تعمیر"بررسی مقدار شاخص قیمت گروه 

درصدی روبرو بوده است. از دالیل افزایش رشد شاخص  ۵۵.۰ که با تورم رسدمی 1۳۹۹سال در  ۳۷1.۵ پایه به رقم در سال 

ـــیله نقلیه موتوریتعمیر و نگهداری انواع "درصـــدی زیرگروه فرعی  ۵۵.2 توان به افزایش تورمقیمت گروه مزبور می  "وس

اشاره نمود. 1۳۹۹( در سال خدمات و افزایش رشد گروه مزبور کلدر درصد  2.۷ )سهمی معادل

  صلی تورم در همانطور که در نمودار مربوط به سی ف سایل تعمیرگروه برر های آن و زیرگروه سیکلتموتور و موتوری نقلیه و

شخص ست  م شده و  ۹۷ پس از پاییزا سته  صد در  ۸.۹به رقم سرعت افزایش قیمت در این گروه کا ستان در صل زم  ۹۷ف

روند صعودی در پیش گرفته به طوریکه نیز مجدداً   ۹۸ادامه یافته، پس از زمستان  ۹۸رسیده سپس روند افزایشی تا تابستان 

صلی این گروه در پاییز  سید.  1۳۹۹تورم ف شترین مقدار ر سیله نقلیه موتوری" فرعی زیرگروهبه بی  "تعمیر و نگهداری انواع و

بیشترین تورم را در سطح این گروه تجربه کرده است.  1۳۹۹در فصل پاییز درصد  1۷.4با تورم 
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تعمیر و نگهداری انواع وسیله نقلیه موتوری
تعمیر و نگهداری موتورسیکلت
گروه تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتو سیکلت

(میکد دو رق)عمده فروشی و خرده فروشی؛ تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت و کاالهای شخصی و خانگی 



 

1۳ 

 

 تغییرات فصلی شاخص قیمت گروه حمل و نقل و انبارداری 3ـ4

  رتبه تأثیرگذاری در  باالتریندرصـد،  2۳.2درصـد و ضـریب اهمیت  ۳1.۹ با سـهمی معادل "حمل و نقل و انبارداری"گروه

شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش سال افزایش  شاخص قیمت گروه دارد.  1۳۹۹های خدمات  حمل و نقل و بررسی مقدار 

 که با تورم رسدمی 1۳۹۹در سال  2۸۸.۰ رقمبه ( 1۳۹۵پایه )در سال  1۰۰ مقدار دهد که این شاخص ازنشان می انبارداری

شاخص قیمت گر ۵۰.۰ شد  ست. از دالیل افزایش ر صدی روبرو بوده ا صدی  4۹.۹ توان به افزایش تورموه مزبور میدر در

خدمات و افزایش رشــد  کلدرصــد در  1۸.6)ســهمی معادل  "خط لوله قیو حمل و نقل از طر ینیحمل و نقل زم"زیرگروه 

سال  (گروه مزبور شاره نمود. 1۳۹۹در  شاخص قیمت این گروه مربوط به  ا شد  ست و پتیفعال"کمترین اثر در ر  "کیهای پ

باشد.درصد می ۳4.۰ درصد( با تورم ۰.۰6 )سهمی معادل

 صلی تورم سال  گروههای این در میان زیرگروه ف سانات زیاد همراه بوده و ر ۹۹تا  ۹۷از ابتدای  سانی در با نو شابه و یک وند م

در تابستان به باالترین نقطه  "حمل و نقل و انبارداری"اصلی  گروهنرخ تورم در شود لیکن روند تغییرات قیمت مشاهده نمی

کند.در زمستان نرخ تورم پایینی را تجربه میاین گروه در اکثر موارد  ورسد و سپس سرعت رشد آن کاهش یافته خود می

  های فعالیت" 1۳۹۹، در فصل بهار حاکی از آن استهای آن و زیرگروه حمل و نقل و انبارداریدر گروه تورم بررسی فصلی

ست و پیک شترین تورم را در ۳1.6 با تورم "پ ست مزبور های گروه زیرگروهمیان در صد بی شته ا سرعت افزایش دا سپس  و 

کاهش یافته است. در آن قیمت 
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حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط لوله حمل و نقل آبی
حمل ونقل هوایی انبار داري و فعالیت هاي پشتیبانی حمل و نقل
فعالیت هاي پست و پیک گروه حمل و نقل و انبارداري



 

14 

 

 جا و غذا نیمربوط به تام یهای خدماتتیفعالتغییرات فصلی شاخص قیمت گروه  4ـ4

  شاخص قیمت گروه سی مقدار  شان می "جا و غذا نیمربوط به تام یهای خدماتتیفعال"برر شاخص ازن  مقدار دهد که این 

سال پایه به رقم  1۰۰ سال  42۸.۰در  سدمی 1۳۹۹در  ست.  ۵4.6 که با تورم ر صدی روبرو بوده ا شد در از دالیل افزایش ر

مت گروه مزبور می ـــاخص قی به افزایش تورمش ـــدی زیرگروه  ۵6.۰ توان  عال"درص مات هایتیف غذا و  یخد به  مربوط 

اشاره نمود. کمترین اثر در  1۳۹۹خدمات و افزایش رشد گروه مزبور( در سال  کلدرصد در  4.4)سهمی معادل  "هایدنیآشام

باشد.درصد می 41.۰ درصد( با تورم ۰.۳)سهمی معادل  "تأمین جا"مربوط به  نیز رشد شاخص قیمت این گروه

  صلی تورم در گروه سی ف صل و زیرگروه جا و غذا نیمربوط به تام یهای خدماتتیفعالبرر ست، در ف های آن حاکی از آن ا

های درصد بیشترین تورم را در میان زیرگروه 1۸.۹۵با تورم  "هایدنیمربوط به غذا و آشام یخدمات هایتیفعال" 1۳۹۹پاییز 

گروه مزبور داشته است و سپس سرعت افزایش قیمت در آن کاهش یافته است. 
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تامین جا فعالیت های خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها گروه فعالیت های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا



 

1۵ 

 

  ارتباطات و تغییرات فصلی شاخص قیمت گروه اطالعات 5ـ4

  در سـال پایه به رقم  1۰۰ مقدار این شـاخص ازدهد که نشـان میارتباطات  و اطالعاتبررسـی مقدار شـاخص قیمت گروه

سدمی 1۳۹۹ الس 2۰1.2 شاخص قیمت گروه مزبور  2۰.6 که با تورم ر شد  ست. از دالیل افزایش ر صدی روبرو بوده ا در

خدمات و افزایش رشد گروه  کلدرصد در  6.۳۵)سهمی معادل  "مخابرات"درصدی زیرگروه  21.۵توان به افزایش تورم می

 "رسانیهای خدمات اطالعفعالیت"مترین اثر در رشد شاخص قیمت این گروه مربوط به ک اشاره نمود. 1۳۹۹مزبور( در سال 

باشد.درصد می 2.6درصد( با تورم  ۰.۰1)سهمی معادل 

  صلی تورم در گروه سی ف شان میو زیرگروهارتباطات  و اطالعاتبرر شترین تورم دهد، بهای آن ن صل  1۳۹۹سال در ی )ف

باشد و سپس سرعت افزایش می درصد 1۳.۳برابر با  "های مربوط به رایانهنویسی، مشاوره و فعالیتبرنامه" بهمربوط پاییز( 

با  "رسانیهای خدمات اطالعفعالیت"زیرگروه همچنین است.  درصد رسیده ۵.2و در زمستان به  قیمت در آن کاهش یافته

داشته است. 1۳۹۹تابستان  بهار و درصد کمترین تورم را در تورم صفر




 

 



 

 

 

 

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

نتابستا پاییز زمستان بهار نتابستا پاییز زمستان بهار نتابستا پاییز زمستان بهار نتابستا پاییز زمستان بهار نتابستا پاییز زمستان

1395 1396 1397 1398 1399

فعالیت های انتشاراتی
وسیقیفعالیت های تولید فیلم سینمایی، ویدیویی و برنامه های تلویزیونی، ضبط صدا و انتشار م

مخابرات
برنامه نویسی، مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه
فعالیت های خدمات اطالع رسانی
گروه اطالعات و ارتباطات



 

16 

 

 های بیمهتغییرات فصلی شاخص قیمت گروه فعالیت 6ـ4

  شاخص قیمت سی مقدار  شان می بیمههای فعالیتگروه برر شاخص از ن سال پایه به رقم 1۰۰دهد که این  در  16۳.۵  در 

و  ییاتکا مهیب مه،یب"وان ندرصدی روبرو بوده است. این گروه دارای یک زیرگروه با ع 1۹.۳ که با تورم رسدمی 1۳۹۹ سال

ستگ نیتام ش شاخص کل زیرگروه می "اجباری یاجتماع نیبجز تام یوجوه بازن شاخص قیمت و تأثیر آن بر  شد  شد. که ر با

باشد.برابر با رشد شاخص قیمت کل گروه مزبور می

  صلی تورم در گروه ست،  و زیرگروه بیمههای یتفعالبررسی ف نرخ تورم در این گروه افزایش  فصل بهار که آن حاکی از آن ا

صول این نرخ کاهش می سایر ف سپس در  سال و  صول )بغیر از  سایر ف سبت به  سرعت رشد قیمت در بهار ن یابد. به عبارتی 

درصد بیشترین تورم را در میان فصول سال داشته است.  1۹.۳۰ با تورم 1۳۹۹( بیشتر است. همچنین این گروه در بهار ۹۸
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تماعی اجباری بیمه، بیمه اتکایی و تامین وجوه بازنشستگی بجز تامین اج

گروه فعالیت های بیمه



 

1۷ 

 

 تغییرات فصلی شاخص قیمت گروه فعالیت امالك و مستغالت 7ـ4

  ستغالت سهمی معادل گروه فعالیت امالک و م ضریب اهمیت  12.۷با  صد و  صد،  26.۷۵در رتبه تأثیرگذاری در  سومیندر

ــال افزایش شــاخص کل قیمت تولیدکننده بخش بررســی مقدار شــاخص قیمت گروه فعالیت  دارد.را  1۳۹۹های خدمات س

شان می ستغالت ن شاخص از امالک و م سال پایه  1۰۰دهد که این  سال  1۷۹.1 به رقم 1۳۹۵در  سدمی 1۳۹۹در  که با  ر

 22.۸ توان به افزایش تورمیل افزایش رشــد شــاخص قیمت گروه مزبور میدرصــدی روبرو بوده اســت. از دال 22.۸ تورم

صدی زیرگروه فرعی  صی یا اجارهفعالیت"در شخ ستغالت با مالکیت  سال "ایهای مربوط به امالک و م شاره  1۳۹۹ در  ا

نمود.

  ست صلی این گروه حاکی از آن ا شاخص ف سی مقدار  سال برر ستان  1۳۹۹تا  1۳۹۷که طی  و بهار کاهش و در تورم در زم

ست شده ا شاهده  ستان و پاییز افزایش تورم م شی از افزایش زیرگروه تورم افزایش. که تاب های مربوط فعالیت"های فرعی نا

درصد  ۸.۳1به رقم  1۳۹۹ تابستان آن در تورمبوده است بطوری که  "ایبه امالک و مستغالت با مالکیت شخصی یا اجاره

های مربوط به امالک و مستغالت براساس دستمزد یا فعالیت"کمترین مقدار تورم زیرگروه این گروه مربوط به  رسیده است.

درصد را به خود اختصاص داده است. 1.۳۰باشد که مقدار می 1۳۹۹در فصل زمستان  "قرارداد
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فعالیت های مربوط به امالک و مستغالت با مالکیت شخصی یا اجاره ای

فعالیت های مربوط به امالک و مستغالت براساس دستمزد یا قرارداد

گروه فعالیت های امالک و مستغالت

فعالیت های امالك و مستغالت



 

1۸ 

 

 فنی و علمی ای،حرفه هایتغییرات فصلی شاخص قیمت گروه فعالیت 8ـ4

  شاخص قیمت گروه سی مقدار  شان می فنی و علمی ای،حرفه هایفعالیتبرر شاخص از ن سال پایه به  1۰۰دهد که این  در 

سال  224.۷رقم  سدمی 1۳۹۹در  ست. ۳6.۵ که با تورم ر صدی روبرو بوده ا شاخص قیمت گروه  از در شد  دالیل افزایش ر

درصد در کل  1.2)سهمی معادل  "های حقوقی و حسابداریفعالیت"درصدی زیرگروه  ۵1.۰ توان به افزایش تورممزبور می

ــال  ــد گروه مزبور( در س ــاخص قیمت این گروه مربوط به  1۳۹۹خدمات و افزایش رش ــد ش ــاره نمود. کمترین اثر در رش اش

باشد.صد میدر ۰.6( با تورم ۰.۰1 )سهمی معادل "تحقیق و توسعه علمی"

  های آن روند مشــابه و یکســانی مشــاهده که در این گروه و زیرگروهز آن اســت این گروه حاکی ابررســی فصــلی تورم در

ــودنمی ــتان ش ــل تابس ــابداریفعالیت" هایزیرگروه 1۳۹۹. در فص ــایر "، "تبلیغات و بازار پژوهی"، "های حقوقی و حس س

ـــد  1۳.۰و  1۳.۷و  14.2،  2۳.۹به ترتیب با تورم  "های دامپزشـــکیفعالیت"و  "ای، علمی و فنیهای حرفهفعالیت درص

. اندداشته 1۳۹۹باالترین تورم خود را نسبت به سایر فصول سال 
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فعالیت های حقوقی و حسابداری فعالیت های معماری، مهندسی، تحلیل و آزمایش فنی

تحقیق و توسعه علمی تبلیغات و بازار پژوهی

سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی فعالیت های دامپزشکی

گروه فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی



 

1۹ 

 

 پشتیبانی خدمات و اداری هایتغییرات فصلی شاخص قیمت گروه فعالیت 9ـ4

  شتیبانی خدمات و اداری هایفعالیتبررسی مقدار شاخص قیمت گروه شان می پ در سال پایه  1۰۰از دهد که این شاخص ن

از دالیل افزایش رشد شاخص قیمت گروه درصدی روبرو بوده است.  ۵۷.۳م که با تور رسدمی 1۳۹۹در سال  4۰۰.2 به رقم

ـــدی زیرگروه 62.۵۳توان به افزایش تورم مزبور می ـــافرت "درص  گردانندگان تور، رزرو کردن و ،یخدمات آژانس های مس

اشــاره نمود.  1۳۹۹( در ســال خدمات و افزایش رشــد گروه مزبور کلدرصــد در  ۰.۹1)ســهمی معادل  "های مربوطفعالیت

شاخص قیمت این گروه مربوط به  شد  ساختمانهای خدماتالیتفع"کمترین اثر در ر سانی به  سبزر ضای  سهمی  "ها  و ف (

.باشددرصد می ۳۵.24درصد( با تورم  ۰.۳معادل 

  در شودروند مشابه و یکسانی مشاهده نمیاین گروه در مشخص است، بررسی فصلی تورم همانطور که در نمودار مربوط به .

شترین افزایش تورم در های این گروه،در میان زیرگروه 1۳۹۹سال  سافرت" بی گردانندگان تور، رزرو  ،یخدمات آژانس های م

درصد بوده است.  6.۵۹آن در فصل بهار با  کمترین نرخ تورم  در فصل زمستان و 2۵.61با  "های مربوطتیکردن و فعال
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فعالیت های اجاره داری

خدمات آژانس های مسافرتی، گردانندگان تور، رزرو کردن و فعالیتهای

فعالیت های خدمات رسانی به ساختمان ها  و فضای سبز

فعالیتهای اداره دفتر کار، پشتیبانی دفتر کار وسایر فعالیتهای پشتیبانی کسب وکار

گروه فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی



 

2۰ 

 

 آموزشتغییرات فصلی شاخص قیمت گروه  10ـ4

  شاخص قیمت گروه سی مقدار  شان می "آموزش"برر شاخص از ن سال پایه به رقم 1۰۰دهد که این  سال  2۳۳.4 در  در 

توان به از دالیل افزایش رشــد شــاخص قیمت گروه مزبور می درصــدی روبرو بوده اســت. 2۹.۵ که با تورم رســدمی 1۳۹۹

صدی  ۳4.۳ افزایش تورم سطه" های فرعیزیرگروهدر در سهمی معادل "آموزش متو صد در  ۳.۸ ) خدمات و افزایش  کلدر

شد گروه مزبور(  صدی  ۳4.۹ تورم همچنین  ور ستانی و ابتدایی"در سال ۳.۵ سهمی معادل) "آموزش پیش دب صد( در   در

شاخص قیمت این گروه مربوط به  1۳۹۹ شاره نمود. کمترین اثر در رشد  سهمی معادل "هاسایر آموزش"ا درصد( با  ۰.۵۳ )

باشد.درصد می ۳6.۹ تورم

 شاهده می سانی در تورم این گروه م شابه و یک ست که روند م صلی تورم در گروه آموزش حاکی از آن سی ف صل برر شود و ف

و مجدداً در فصل تابستان سال بعد روند افزایشی  یافتهو سپس سرعت رشد قیمت کاهش فصلی تورم  مقدار پاییز باالترین

آموزش پیش دبســـتانی و " های فرعیزیرگروههمچنین . رســـددر فصـــل پاییز به باالترین مقدار خود می مجدداًآن آغاز و 

 در فصــل پاییز باالترین تورمدرصــد،  11.۳و  21.1،  21.۵به ترتیب با  "آموزش عالی"و  "آموزش متوســطه" ، "ابتدایی

در فصل در اغلب موارد  "هاسایر آموزش". زیرگروه یابدمیکاهش  هاآندر  و سپس سرعت افزایش قیمت اندداشتهرا  فصلی

رسد. میخود  فصلی مقدار تورم باالترینتابستان به 
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 مربوط به انسان و مددکاری اجتماعیهای فعالیتتغییرات فصلی شاخص قیمت گروه  11ـ4

  دومیندرصد،  14.2درصد و ضریب اهمیت  1۸.2 با سهمی معادل "های مربوط به انسان و مددکاری اجتماعیفعالیت"گروه 

بررســی مقدار شــاخص دارد. را  1۳۹۹ های خدمات ســالرتبه تأثیرگذاری در افزایش شــاخص کل قیمت تولیدکننده بخش

 در ســال پایه به رقم 1۰۰از دهد که این شــاخص نشــان میهای مربوط به انســان و مددکاری اجتماعی فعالیتقیمت گروه 

از دالیل افزایش رشد شاخص قیمت گروه مزبور درصدی روبرو بوده است.  41.2 که با تورم رسدمی 1۳۹۹ در سال ۳۰۷.۸

صدی زیرگروه فرعی  41.۵ توان به افزایش تورممی سانهای مربوط فعالیت"در سهمی معادل "به ان صد در  1۳.۷ )  کلدر

ــد گروه مزبور ــالخدمات و افزایش رش ــاخص قیمت این گروه مربوط به  1۳۹۹ ( در س ــد ش ــاره نمود. کمترین اثر در رش اش

.باشددرصد می 2۹.۸ درصد( با تورم ۰.2۳ )سهمی معادل "مراقبتی در منزلهای فعالیت"

  مشــخص  های مربوط به انســان و مددکاری اجتماعیفعالیتدر گروه بررســی فصــلی تورم همانطور که در نمودار مربوط به

رسـد و سـپس سـرعت افزایش قیمت در این گروه میتابسـتان به باالترین مقدار خود فصـل اغلب موارد تورم در  اسـت، در

رسد. زمستان به کمترین مقدار میفصل در کاسته شده و 

  با تورم "های مربوط به انســانفعالیت" زیرگروهرســید و به باالترین مقدار تورم این گروه  ،فصــل تابســتان، 1۳۹۹در ســال 

 ها را داشته است. باالترین تورم در میان سایر زیرگروه درصد 16.1
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فعالیت های مربوط به انسان
فعالیت های مراقبتی در منزل
فعالیت های مددکاری اجتماعی بدون تامین محل اقامت
گروه فعالیت های مربوط به سالمت انسان و مددکاری اجتماعی



 

22 

 

 تفریح و سرگرمی هنر،تغییرات فصلی شاخص قیمت گروه  12ـ4

  در سـال پایه به رقم  1۰۰دهد که این شـاخص از نشـان می "تفریح و سـرگرمی هنر،"گروه بررسـی مقدار شـاخص قیمت

از دالیل افزایش رشد شاخص قیمت گروه مزبور درصدی روبرو بوده است.  ۳۷.4م که با تور رسدمی 1۳۹۹سال در  266.۸

صدی زیرگروه  4۰.۷ توان به افزایش تورممی سرگرمیفعالیت"در شی، تفریحی و  سهمی معادل "های ورز صد در  ۰.۸ ) در

شد گروه مزبور سالکل خدمات و افزایش ر شاخص قیمت این گروه مربوط به  1۳۹۹ ( در  شد  شاره نمود. کمترین اثر در ر ا

.باشددرصد می 1.۹۸ درصد( با تورم ۰.۰۰۰4)سهمی معادل ی خالق، هنر و سرگرم یاهتیفعال

  صلی تورم در ست روند تفریح و زیرگروه و سرگرمی هنر،گروه همانطور که در نمودار مربوط به بررسی ف های آن مشخص ا

رشیوها، ها، آکتابخانه" 1۳۹۹های این گروه، در سال شود. در میان زیرگروهمشابه و یکسانی در تغییرات قیمت مشاهده نمی

تورم  1۳۹۹نســبت به ســایر فصــول ســال  "های خالق، هنر و ســرگرمیفعالیت"و  "های فرهنگیها و ســایر فعالیتموزه

داشته است.  باالتری
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فعالیتهای ورزشی، تفریحی و سرگرمی گروه هنر، سرگرمی و تفریح
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 خدماتی هایفعالیت سایرتغییرات فصلی شاخص قیمت گروه  13ـ4

  ( 1۳۹۵)در سال پایه  1۰۰ مقدار دهد که این شاخص ازنشان می خدماتی هایفعالیت سایربررسی مقدار شاخص قیمت گروه

سال  ۳24.2 به رقم سدمی 1۳۹۹در  ست.  44 که با تورم ر صدی روبرو بوده ا شاخص قیمت گروه از در شد  دالیل افزایش ر

صدی زیرگروه  46.2 توان به افزایش تورممزبور می صیهسایر فعالیت"در شخ سهمی معادل "ای خدماتی  صد در  1.2 ) در

شد گروه مزبور سال کل خدمات و افزایش ر شاخص قیمت این گروه مربوط به  1۳۹۹( در  شد  شاره نمود. کمترین اثر در ر ا

باشد. درصد می ۵۵.4 درصد( با تورم ۰.2 )سهمی معادل "کاالهای شخصی و خانگیتعمیر رایانه و "

 سایر صلی تورم در گروه  سی ف صل بهار و زیرگروه خدماتی هایفعالیت برر ست، در ف زیرگروه  1۳۹۹های آن حاکی از آن ا

این گروه داشــته و ســپس در میان درصــد بیشــترین تورم را در  16.1 با تورم "تعمیر رایانه و کاالهای شــخصــی و خانگی"

ــرعت اف ــتس ــلی این گروه کمترین تورم. زایش قیمت در آن کاهش یافته اس ــال  فص های فعالیت"مربوط به  1۳۹۹در س

باشد.درصد می 6.۳ که معادل "های دارای عضوسازمان
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سایر فعالیتهای خدماتی شخصی گروه سایر فعالیتهای خدماتی
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 بندیمعج

 شاخص قیمت تولیدکننده بخش ساالنه  شاره کرد که های خدمات میبا توجه به تغییرات  کل نرخ تورم توان به این نتیجه ا

های دهنده بخشهای تشکیلگروهدر  نرخ تورمروند در حالیکه داشته است. روند افزایشی  1۳۹۹تا  1۳۹۵سال  طیخدمات 

 است.  داشته  کاهشیا و  افزایش هاگروهدر برخی  نبوده و خدمات طی همین دوره از روند یکسانی برخوردار

  سی میانگین تورم شاساله بخش 4برر  مربوط به یهای خدماتتیفعال" گروه دهد که در این دوره زمانی ن میهای خدمات ن

ــترین تورم  "جا و غذا نیتام ــانی،های بیمه و آبفعالیت" گروه و دارای بیش ــماند، مدیریت رس ــالب پس  هایفعالیت و فاض

 دارای کمترین تورم هستند. به طور متوسط  "تصفیه

  بیشـــترین تأثیر را در افزایش  1۳۹۹تا  1۳۹۷های در ســـال "یانباردار و مل و نقلح" گروه با توجه به آمار و ارقام موجود

همین داشــته اســت. خدمات(  هایبخشکل در ســهم از تورم باالترین )های خدمات شــاخص کل قیمت تولیدکننده بخش

شان می ضریب اهمیت در حدود  گروه این دهد اطالع ن شکیل دهنده گروه درصد در میان  2۳.24با دارا بودن  صلی ت های ا

سهمی معادل  شترین مقدار ودر  ۳1.۸6شاخص کل،  شاخص کل را بهدر کمترین مقدار  2۳.2۷ بی شد  صاص  از ر خود اخت

افزایش  1۳۹۵بت به سـال نسـ 1۳۹۹در سـال  " یانباردار و مل و نقلح"همچنین مقدار شـاخص قیمت گروه داده اسـت. 

 قیو حمل و نقل از طر ینیحمل و نقل زم"دلیل افزایش شاخص قیمت آن، افزایش شاخص قیمت زیرگروه داشته است که 

  بوده است. "خط لوله

  تأثیرگذاریدر رتبه دوم درصد،  14.1۸با ضریب اهمیت  "انسان و مددکاری اجتماعی سالمت های مربوط بهفعالیت" گروه 

باشد، به طوری می 1۳۹۹تا  1۳۹۷های لدر سا)سهم از تورم( های خدمات در افزایش شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش

شترین مقدار  گروهکه این  سهم از تورم 1۷.44و در کمترین مقدار  2۰.۹۹، در بی صد،  های خدمات را دارا بوده کل بخش در

نسبت به  1۳۹۹در سال  "انسان و مددکاری اجتماعی سالمت های مربوط بهفعالیت "همچنین مقدار شاخص قیمت است. 

شاخص قیمت زیرگروه  1۳۹۵سال  شاخص قیمت آن،  افزایش  ست که دلیل افزایش  شته ا های مربوط فعالیت "افزایش دا

  بوده است. "به انسان

 ــاخص کل قیمت تولیدکننده بخش ــومین رتبه تأثیرگذاری در افزایش ش ــالس ، گروه 1۳۹۹تا  1۳۹۷های های خدمات در س

طی این دوره، در بیشــترین مقدار  گروه این  باشــد.درصــد می 26.۷۵با ضــریب اهمیت  "های امالک و مســتغالتفعالیت"

همچنین مقدار های خدمات را به خود اختصاص داده است. درصد سهم از تورم کل بخش 12.۷۰و در کمترین مقدار  14.۹2

ستغالت "شاخص قیمت  سال  "امالک و م سال  1۳۹۹در  سبت به  شاخص  1۳۹۵ن ست که دلیل افزایش  شته ا افزایش دا

بوده  "ایهای مربوط به امالک و مستغالت با مالکیت شخصی یا اجارهفعالیت"قیمت آن،  افزایش شاخص قیمت زیرگروه 

 است.


