
 

 1400 تابستانهاي مسکونی شهر تهران فصل هاي ساختمانگزارش شاخص قیمت نهاده

 1390بر مبناي سال پایه 

 شاخص کل

رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل  1154,2به عدد  1400 تابستانهاي مسکونی شهر تهران در فصل هاي ساختمانشاخص قیمت نهاده
 درصد افزایش داشته است.  7,2)، 1076,5(

 هاي اجراییکل گروهتورم نقطه به نقطه  کاهش

داشته  کاهشواحد درصد  35,5) 100,7همین اطالع در فصل قبل ( در مقایسه بادرصد بوده است که  65,2معادل  1400 تابستانتورم نقطه به نقطه 

 است. 

 شاخص قیمت فصل مشابه سال قبل می باشد.منظور از تورم نقطه اي، درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به 

درصد بیشترین تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده است. در همین  144,0با » سیمان،بتن،شن و ماسه«هاي اجرایی، گروه در بین تمامی گروه

 درصد افزایش بوده است. 38,2با » جره و نردهآهن آالت،میلگرد،پروفیل درب و پن«نیز مربوط به گروه اجرایی  تورم نقطه به نقطهدوره کمترین 

 هاي اجراییکل گروهتورم ساالنه  کاهش

 داشته است. کاهشواحد درصد  5,1) 93,5درصد بوده که نسبت به همین اطالع در فصل قبل ( 88,4معادل  ، 1400سال  تابستان نهتورم ساال

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

درصد افزایش و  133,6با » سیمان،بتن،شن و ماسه«در همین دوره مربوط به گروه اجراییساالنه اجرایی نیز بیشترین نرخ تورم هاي گروهدر بین 

  است. بوده» خدمات«درصد افزایش متعلق به گروه  40,4کمترین نرخ تورم با 

هاي اجراییکل گروه تورم فصلی کاهش  

 داشته است. کاهشواحد درصد  12,2) 19,4همین اطالع در فصل قبل ( در مقایسه بادرصد بوده است که  7,2معادل ،  1400 بهار سال تورم فصلی

 باشد.منظور از تورم فصلی، درصد تغییر عدد شاخص قیمت در فصل جاري نسبت به عدد شاخص در فصل قبل می 

درصد افزایش و  18,2با » سیمان،بتن،شن و ماسه«اجرایی، بیشترین درصد تغییر فصلی مربوط به گروه اجرایی هاي گروهدر همین فصل در بین 

 درصد افزایش بوده است. 2,8با » آهن آالت،میلگرد،پروفیل درب و پنجره و نرده«و » خدمات«اجرایی  هايکمترین درصد تغییر نیز مربوط به گروه

 

 

 

 



                                                                                                                                            )1390بر مبناي سال پایه ( 1399 تابستانفصل  و 1400تابستان هاي مسکونی شهر تهران و درصد تغییرات شاخص در فصل هاي ساختمانشاخص قیمت نهاده.1

 اقالم و شاخص کل
ضریب اهمیت 

 سال پایه
شاخص فصل 

 1400تابستان

 درصد تغییر
 نسبت به 1400 تابستان

 درصد تغییر
 نسبت به 1399 تابستان

درصد تغییر چهار فصل 
 تابستانمنتهی به فصل 

نسبت به دوره   1400
مشابه سال قبل (نرخ 

 تورم)
 فصل قبل

فصل مشابه 
 سال قبل

 فصل قبل
فصل مشابه 

 سال قبل

 کل بخش ساختمان
 گروه  سیمان بتن شن ماسه ٠. 

 گروه  گچ و گچ کاري
 گروه  انواع بلوك سفال آجر ٠. 

 گروه موزاییک کاشی سرامیک ٠. 
 گروه سنگ

گروه آهن آالت میلگرد پروفیل درب و 
 پنجره و نرده



 گروه چوب
 گروه ایزوگام و قیرگونی آسفالت

 گروه شیرآالت بهداشتی
گروه تاسیسات مکانیکی و انواع عایق 

 حرارتی


 گروه یراق آالت درب و پنجره ٠. 
 گروه نقاشی ساختمان
 گروه تاسیسات برقی

 گروه  شیشه
  گروه خدمات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )1390بر مبناي سال پایه (  هاي مسکونی شهر تهران بر حسب فصل، سال و درصد تغییر ساالنه آنهاي ساختمان. شاخص کل قیمت نهاده2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

صد در
تغییر 
 ساالنه

متوسط 
 سال

 دوره زمانی بهار تابستان پاییز زمستان

  . . . . 1390..................................................................
      1391..................................................................
      1392.................................................................
      1393.................................................................
      1394.................................................................
    6  1395.................................................................
      1396................................................................. 
      1397................................................................. 
  457,4 421,8   1398................................................................. 
 746,9 902,0 850,1  536,5 1399................................................................. 

      1400.................................................................



 
 )1390=100به تفکیک فصل در سالهاي مختلف( هاي مسکونی شهر تهرانهاي ساختماننهادهشاخص قیمت  درصد تغییرات. 3     

 دوره
 نرخ تورم فصلی

(درصد تغییر نسبت به فصل 
 قبل)

نقطه به نرخ تورم 
نقطه(درصد تغییر نسبت به 

 فصل مشابه سال قبل)

 نرخ تورم
(درصد تغییرچهارفصل 

منتهی به فصل یا سال مورد 
نظر نسبت به دوره مشابه 

 سال قبل)
1395 × ×  
    بهار

    تابستان
    پاییز

    زمستان
1396 × ×  
    بهار

    تابستان
    پاییز

    زمستان
1397 × ×  
  27,25  بهار

    تابستان
    پاییز

    زمستان
1398 × ×  
    بهار

    تابستان
   پاییز

   زمستان
1399 × ×  
    بهار

    تابستان
6,21 پاییز  101,6 59,6

. .  زمستان
1400 × × 100,7 
    بهار

    تابستان
    پاییز

   زمستان

 


