
 

 1400 پاییزهای مسکونی شهر تهران فصل های ساختمانگزارش شاخص قیمت نهاده

 1390بر مبنای سال پایه 

 شاخص کل

رسيد كه این رقم نسبت به شاخص فصل قبل  1186.3به عدد  1400 پایيزهاي مسكوني شهر تهران در فصل هاي ساختمانشاخص قيمت نهاده

 درصد افزایش داشته است.  2.8(، 1076.5)

 های اجراییکل گروهتورم نقطه به نقطه  کاهش

داشته  كاهشواحد درصد  25.6( 65.2همين اطالع در فصل قبل ) در مقایسه بادرصد بوده است كه  39.6معادل  1400 پایيزتورم نقطه به نقطه 

 است. 

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

درصد بيشترین تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده است. در همين دوره كمترین  98.8با « شيشه »هاي اجرایي، گروه در بين تمامي گروه

 درصد افزایش بوده است. 24.2با « برقي تاسيسات »نيز مربوط به گروه اجرایي  تورم نقطه به نقطه

 های اجراییکل گروهتورم ساالنه  کاهش

 داشته است. كاهشواحد درصد  18.5( 88.4درصد بوده كه نسبت به همين اطالع در فصل قبل ) 69.9معادل  ، 1400سال  پایيز نهتورم ساال

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

درصد افزایش و  108.9با «  سيمان،بتن،شن و ماسه »در همين دوره مربوط به گروه اجرایيساالنه اجرایي نيز بيشترین نرخ تورم هاي گروهدر بين 

  بوده است.«  خدمات »درصد افزایش متعلق به گروه  38.2كمترین نرخ تورم با 

های اجراییکل گروه تورم فصلی کاهش  

 داشته است. كاهشواحد درصد  4.4(  7.2همين اطالع در فصل قبل ) در مقایسه بادرصد بوده است كه  2.8معادل ،  1400 سال پایيز تورم فصلي

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

درصد افزایش و كمترین درصد تغيير  16.7با «  شيشه »اجرایي، بيشترین درصد تغيير فصلي مربوط به گروه اجرایي هاي گروهدر همين فصل در بين 

 بوده است. كاهشدرصد  -6.6با «  سيمان،بتن،شن و ماسه »اجرایي  هاينيز مربوط به گروه

 

 

 

 



                                                                                                                                            (1390بر مبنای سال پایه ) 1399 پاییزفصل  و 1400 پاییزهای مسکونی شهر تهران و درصد تغییرات شاخص در فصل های ساختمانشاخص قیمت نهاده.1

اقالم و شاخص كل
ضریب اهميت 

 سال پایه

شاخص فصل 

 1400پایيز

 درصد تغيير

 نسبت به 1400 پایيز

 درصد تغيير

 نسبت به 1399 پایيز

درصد تغيير چهار فصل 

 پایيزمنتهي به فصل 

نسبت به دوره   1400

مشابه سال قبل )نرخ 

 تورم(
 فصل قبل

فصل مشابه 

 قبلسال 
 فصل قبل

فصل مشابه 

 سال قبل

 كل بخش ساختمان
 گروه  سيمان بتن شن ماسه

 گروه  گچ و گچ كاري
 گروه  انواع بلوک سفال آجر

 گروه موزایيک كاشي سراميک
 گروه سنگ

گروه آهن آالت ميلگرد پروفيل درب و 

 پنجره و نرده





 گروه چوب
ایزوگام و قيرگوني آسفالتگروه   

 گروه شيرآالت بهداشتي
گروه تاسيسات مكانيكي و انواع عایق 

 حرارتي





 گروه یراق آالت درب و پنجره
 گروه نقاشي ساختمان
 گروه تاسيسات برقي

 گروه  شيشه
  گروه خدمات

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 (1390بر مبنای سال پایه )  های مسکونی شهر تهران بر حسب فصل، سال و درصد تغییر ساالنه آنساختمانهای . شاخص کل قیمت نهاده2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

صد در

تغيير 

 ساالنه

متوسط 

 سال

 دوره زماني بهار تابستان پایيز 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 سالهای مختلف) های مسکونی شهر تهرانهای 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

    پایيز

    زمستان

1396 × ×  

    بهار

    تابستان

    پایيز

    زمستان

1397 × ×  

  27.25  بهار

    تابستان

    پایيز

    زمستان

1398 × ×  

    بهار

    تابستان

   پایيز
   زمستان
1399 × ×  

    بهار

    تابستان

6.21 پایيز  101.6 59.6
. .  زمستان
1400 × × 100.7 

    بهار

    تابستان

    پاییز

   زمستان

 


