
 

  ١٣٩٩ تابستانهاي مسكوني شهر تهران فصل هاي ساختمانگزارش شاخص قيمت نهاده

  ١٣٩٠بر مبناي سال پايه 

  شاخص كل

 ٣٠,٣)، ٥٣٦,٥رسيد كه اين رقم نسبت به شاخص فصل قبل ( ٦٩٨,٨به عدد  ١٣٩٩هاي مسكوني شهر تهران در فصل تابستان هاي ساختمانشاخص قيمت نهاده

 درصد افزايش داشته است. 

 تورم نقطه به نقطه 

واحد درصد  ٣٩,٥) ٣١,٩درصد بوده است كه نسبت به همين اطالع در فصل قبل ( ٧١,٤درصد تغييرات شاخص قيمت نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل 

 افزايش داشته است. 

ه به نقطه را به خود اختصاص داده است. درصد بيشترين تورم نقط ١٧٢,٢با » آهن آالت ميلگرد پروفيل درب و پنجره و نرده«در بين تمامي گروههاي اجرايي، گروه 

  درصد افزايش بوده است. ٣١,٣با » شيشه«در همين دوره كمترين درصد تغيير نقطه به نقطه نيز مربوط به گروه اجرايي 

 تورم ساالنه 

(تورم ساالنه)،  ١٣٩٨به تابستان سال  نسبت به ميانگين شاخص چهار فصل منتهي ١٣٩٩درصد تغييرات ميانگين شاخص چهار فصل منتهي به فصل تابستان سال 

  واحد درصد افزايش داشته است. ١١,٥) ٢٩,٣درصد بوده كه نسبت به همين اطالع در فصل قبل ( ٤٠,٨معادل 

 ٢٩,٣كه معادل  ١٣٩٩درصد و كمترين نرخ تورم ساالنه مربوط به بهار  ٤٢,٢كه معادل با  ١٣٩٨بيشترين نرخ تورم شاخص كل در يك سال گذشته مربوط به پاييز 

  درصد بوده است.

درصد افزايش و  ٧١,٩با » آهن آالت ميلگرد پروفيل درب و پنجره و نرده«در بين گروههاي اجرايي نيز بيشترين نرخ تورم در همين دوره مربوط به گروه اجرايي

   بوده است.» شيشه«درصد افزايش متعلق به گروه  ١٥,٧كمترين نرخ تورم با 

  تورم فصلي

درصد بوده است كه نسبت به همين اطالع در فصل  ٣٠,٣نسبت به فصل  قبل معادل  ١٣٩٩هاي ساختماني در تابستان غييرات شاخص قيمت كل نهادهدرصد ت

  واحد درصد افزايش داشته است. ١٣,٠) ١٧,٣قبل (

  درصد تغيير بوده است. ٣,٤با  ١٣٩٨كل مربوط به پاييز بيشترين تورم فصلي در طول يك سال گذشته مربوط به همين فصل و كمترين درصد تغيير فصلي شاخص 

درصد  ٦٣,٩با » آهن آالت ميلگرد پروفيل درب و پنجره و نرده«در همين فصل در بين گروههاي اجرايي، بيشترين درصد تغيير فصلي مربوط به گروه اجرايي 

  رصد افزايش بوده است.د ٥,٥با » خدمات«افزايش و كمترين درصد تغيير نيز مربوط به گروه اجرايي 

 

 

 

 



        ١٣٩٨ فصل تابستان و ١٣٩٩تابستانهاي مسكوني شهر تهران و درصد تغييرات شاخص در فصل هاي ساختمانشاخص قيمت نهاده .١
                                                                  )١٣٩٠بر مبناي سال پايه ( 
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  )١٣٩٠بر مبناي سال پايه (  هاي مسكوني شهر تهران بر حسب فصل، سال و درصد تغيير ساالنه آنهاي ساختمان. شاخص كل قيمت نهاده٢
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  )١٣٩٠=١٠٠، درصد تغييرات شاخص كل به تفكيك فصل در سالهاي مختلف(هاي مسكوني شهر تهران هاي ساختماننهادهشاخص قيمت . ٣     

  دوره
  نرخ تورم فصلي 

  (درصد تغيير نسبت به فصل قبل) 

نرخ تورم نقطه به نقطه(درصد 
تغيير نسبت به فصل مشابه سال 

  قبل)

  نرخ تورم
تغييرچهارفصل منتهي به (درصد  

فصل يا سال مورد نظر نسبت به 
  دوره مشابه سال قبل)

١٣٩٤  × ×  

     بهار

     تابستان

     پاييز

     زمستان

١٣٩٥  × ×  

     بهار

     تابستان

     پاييز

     زمستان

١٣٩٦  × ×  

     بهار

     تابستان

     پاييز

     زمستان

١٣٩٧  × ×  

   ٢٧٫٢٥   بهار

     تابستان

     پاييز

     زمستان

١٣٩٨  × ×  

     بهار

     تابستان

    پاييز

    زمستان

١٣٩٩  × ×  

     بهار

     تابستان

    پاييز

    زمستان

 


