
1399زمستانهاي مسکونی شهر تهران فصل هاي ساختمانگزارش شاخص قیمت نهاده

1390بر مبناي سال پایه 

شاخص کل

6,1)، 850,1رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل (902,0به عدد 1399هاي مسکونی شهر تهران در فصل زمستان هاي ساختمانشاخص قیمت نهاده
درصد افزایش داشته است. 

هاي اجراییکاهش تورم نقطه به نقطه کل گروه

واحد درصد کاهش داشته است. 4,4،)101,6درصد بوده است که در مقایسه با همین اطالع در فصل قبل (97,2معادل 1399تورم نقطه به نقطه زمستان 

ها(تورم) متیورم نقطه به نقطه زمستان در مقایسه با تورم نقطه به نقطه پاییز به معناي کاهش قیمت ها در این فصل نیست بلکه نشان دهنده کاهش رشد قکاهش ت

می باشد.

. اندبه نقطه را به خود اختصاص دادهتورم نقطه کمترین درصد 40,3با »خدمات«بیشترین و گروه درصد139,9با » سنگ«هاي اجرایی، گروه در بین تمامی گروه

هاي اجراییافزایش تورم ساالنه کل گروه

واحد درصد افزایش 16,8) 59,6درصد بوده که نسبت به همین اطالع در فصل قبل (76,4معادل (تورم ساالنه ) 1399چهارفصل منتهی به زمستان سال تورم 

داشته است.

درصد در فصل بهار روي داده است .29,3درصد در فصل زمستان و کمترین نرخ تورم ساالنه با 76,4با ک سال گذشته بیشترین نرخ تورم شاخص کل در ی

درصد افزایش و 119,6با » پروفیل درب و پنجره و نرده،میلگرد،آهن آالت«دوره مربوط به گروه اجراییاینهاي اجرایی نیز بیشترین نرخ تورم در در بین گروه

بوده است.» خدمات«درصد افزایش متعلق به گروه 35,2کمترین نرخ تورم با 

هاي اجراییکاهش تورم فصلی کل گروه

واحد درصد کاهش داشته است.15,5) 21,6درصد بوده است که در مقایسه با همین اطالع در فصل قبل (6,1معادل 1399تورم فصلی زمستان 

باشد.ها(تورم) میکاهش تورم فصلی زمستان در مقایسه با تورم فصلی پاییز به معناي کاهش قیمت ها در این فصل نیست بلکه نشان دهنده کاهش رشد قیمت

6,1با 1399شاخص کل مربوط به زمستان تورم فصلیدرصد و کمترین 30,3معادل 99سال گذشته مربوط به فصل تابستانبیشترین تورم فصلی در طول یک 

درصد بوده است.

به درصد افزایش و کمترین درصد تغییر نیز مربوط28,1با » شیشه«هاي اجرایی، بیشترین درصد تغییر فصلی مربوط به گروه اجرایی در همین فصل در بین گروه

درصد افزایش بوده است.0,2با » خدمات«گروه اجرایی 



1398زمستانفصل و1399زمستانهاي مسکونی شهر تهران و درصد تغییرات شاخص در فصل هاي ساختمانشاخص قیمت نهاده.1
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