
 

 1400هاي مسکونی شهر تهران فصل بهار هاي ساختمانگزارش شاخص قیمت نهاده
 1390بر مبناي سال پایه 

 
 شاخص کل

رسید که این رقم نسبت به شاخص  1076,5به عدد  1400هاي مسکونی شهر تهران در فصل بهار هاي ساختمانشاخص قیمت نهاده
 درصد افزایش داشته است.  19,4)، 902,0فصل قبل (

 

 هاي اجراییافزایش تورم نقطه به نقطه کل گروه

واحد  3,5 )درصد  97,2 در مقایسه با همین اطالع در فصل قبل ( درصد بوده است که 100,7معادل  1400تورم نقطه به نقطه بهار 
 درصد افزایش داشته است. 

 اشد.ببه نقطه ، درصد تغییر شاخص قیمت در فصل جاري نسبت به شاخص قیمت فصل مشابه سال قبل می منظور از تورم نقطه
بیشترین تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده است. در  ،درصد 143,7با » سنگ«هاي اجرایی، گروه در بین تمامی گروه

 بوده است. درصد 42,4با » خدمات«همین دوره کمترین تورم نقطه به نقطه نیز مربوط به گروه اجرایی 
 

 هاي اجراییافزایش تورم ساالنه کل گروه

واحد درصد  17,1) درصد  76,4 ع در فصل قبل (درصد بوده که نسبت به همین اطال 93,5، معادل  1400تورم ساالنه بهار سال 
 افزایش داشته است.

منظور از تورم ساالنه، درصد تغییر متوسط شاخص قیمت چهار فصل منتهی به فصل مورد نظر نسبت به همین اطالع در سال قبل 
 باشد.می

 134,2با » رد پروفیل درب و پنجره و نردهآهن آالت میلگ«مربوط به گروه اجرایی ساالنههاي اجرایی بیشترین تورم در بین گروه
  بوده است.» خدمات«درصد افزایش متعلق به گروه  39,2درصد افزایش و کمترین تورم با 

 
هاي اجراییافزایش تورم فصلی کل گروه  

واحد  13,3) درصد  6,1درصد بوده است که در مقایسه با همین اطالع در فصل قبل ( 19,4، معادل 1400تورم فصلی بهار سال 
 درصد افزایش داشته است.

 باشد.منظور از تورم فصلی، درصد تغییر شاخص قیمت در فصل جاري نسبت به شاخص قیمت در فصل قبل می
تورم درصد افزایش و کمترین  27,7با » خدمات«فصلی مربوط به گروه اجرایی  تورمهاي اجرایی، بیشترین در بین گروه ،فصل در این
 درصد افزایش بوده است. 1,1با » ایزوگام و قیرگونی آسفالت«به گروه اجرایی نیز مربوط  فصلی

 
 


