
  1395 پاييزفصل هاي مسكوني شهر تهران  هاي ساختمان نهادهكننده قيمت توليدگزارش شاخص 

ريزان اقتصادي و هاي اقتصادي اعمال شده توسط دولت و نيز ابزاري براي برنامههاي قيمت يكي از ابزارهاي ارزيابي سياست شاخص
هاي ملي كشور قيمت مي توان به استفاده از آنها براي محاسبه حسابهاي ترين كاربردهاي شاخص از مهم. باشند گذاران ميسياست

درآمد واقعي، : اقتصاد مانند) حقيقي(هاي واقعي به قيمت ثابت، محاسبه كميت) ايهاي ملي فصلي و منطقهو همچنين حساب(
 . رساني ديون اشاره كرد ، محاسبه قدرت خريد پول،  تعديل حقوق و دستمزد و به روز...دستمزد واقعي، هزينه واقعي و

در مركز آمار ايران، پس از مطالعات نظري  اجراي طرح آمارگيري از قيمت توليدكننده نهاده هاي ساختمان هاي مسكوني شهر تهران
فرآيند  1392ضمناً از زمستان . آغاز شد 1390هاي مسكوني شهر تهران از سال انهاي ساختمهاي اصلي نهادهو شناخت گروه

 استذكر  بهالزم . پذيرداجراي اين طرح آغاز شد و در حال حاضر اجراي طرح به صورت الكترونيكي صورت ميالكترونيكي نمودن 
از طريق سازمان نظام مهندسي استان ) ميزان اهميت اقالم(اطالعات قيمتي اين طرح از طريق آمارگيري و بخش ديگر اطالعات 

ي فروش يا  اشد، بدين صورت كه از مراكز عمدهب ي شهر تهران ميگانه 22مناطق  ،افيايي طرحپوشش جغر. اندآوري شدهتهران جمع
هاي  نهايت، نتايج در قالب شاخص نهادهگيرد و در  ع، قيمت اقالم مورد پرسش قرار ميمنابع اطال به عنوانتهران  ها در استان كارخانه

شاخص كل  ،الزم به ذكر است اين شاخص. شود مياستخراج و منتشر  هاي مسكوني شهر تهران  و در سطح شهر تهرانساختمان
گروه، گام مهمي در توليد يكي از 15مركز آمار ايران براي اولين بار در كشور با تهيه اين شاخص در . باشند بخش ساختمان نمي

هاي  هاي ساختمان شاخص قيمت توليد كننده نهادهبه پيوست جداول اطالعاتي مربوط به . هاي اقتصادي كشور برداشته استشاخص
  :باشد ي حاصله به شرح ذيل ميتايج عمدهارائه شده است كه برخي از ن 1395 در فصل پاييزمسكوني شهر تهران 

با برابر 1395 فصل پاييزدر  ،1390بر مبناي سال پايه  هاي مسكوني شهر تهران هاي ساختمان كننده نهادهشاخص كل قيمت توليد
درصد افزايش و نسبت به  9.88و  3.74به ترتيب   ،)176.12( فصل مشابه سال قبل و  ،)186.55( قبل فصل ، كه نسبت به 193.52

  .داشته است افزايشدرصد  4.48 ،چهار فصل منتهي به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل
 افزايشدرصد  3.20 قبل فصل است كه نسبت به  189.02برابر با  1395پاييز فصل در » سيمان، بتن، شن و ماسه«شاخص گروه 
 افزايش درصد 1.10قبل  فصل ست كه نسبت به ا 197.58برابر با  1395 پاييز فصلدر  »گچ وگچ كاري«شاخص گروه . داشته است
 2.16قبل  فصل است كه نسبت به  173.03برابر با  1395 پاييزدر فصل » انواع بلوك سفالي و آجر«شاخص گروه . داشته است

فصل است كه نسبت به  179.65برابر با  1395 پاييزفصل در » سراميك ،كاشي وموزاييك«گروه  شاخص. درصد افزايش داشته است
قبل  فصل است كه نسبت به  208.12برابر با  1395 پاييز فصلدر » سنگ«شاخص گروه . داشته است افزايشدرصد  0.69قبل 
 152.74برابر با  1395 پاييزفصل در  »پروفيل درب و پنجره  ميلگرد ، الت ،آهن آ«شاخص گروه . داشته است افزايشدرصد  0.06

است  184.05برابر با  1395 پاييزفصل در  » چوب«شاخص گروه . درصد افزايش داشته است13.81قبل  فصل است كه نسبت به 
برابر با  1395 پاييز فصلدر » قيرگوني و آسفالت ،ايزوگام«شاخص گروه . درصد افزايش داشته است 4.78قبل  فصلكه نسبت به 

 1395 پاييزفصل در » الت بهداشتيشيرآ«شاخص گروه  .داشته است افزايشدرصد  3.75 قبل فصل است كه نسبت به  195.00
هاي  تاسيسات مكانيكي و انواع عايق«ه شاخص گرو .داشته است افزايشدرصد  7.58قبل  فصل است كه نسبت به  244.46برابر با 
يراق «شاخص گروه .  درصد افزايش داشته است 5.71قبل  فصل است كه نسبت به  215.56برابر با  1395 پاييز فصلدر  »حرارتي

شاخص  .داشته است افزايشدرصد  5.30 قبل فصل است كه نسبت به  244.44برابر با  1395 پاييزفصل در » الت درب و پنجرهآ
. داشته است افزايشدرصد  1.00قبل  فصلاست كه نسبت به  232.37برابر با  1395 پاييزفصل  در »نقاشي ساختمان «گروه 

. درصد افزايش داشته است 4.96قبل  فصل است كه نسبت به  232.81برابر با  1395 پاييزفصل  »تاسيسات برقي «شاخص گروه 
شاخص . داشته است درصد كاهش 0.50قبل  فصل است كه نسبت به  191.11برابر با  1395 پاييزفصل در  »شيشه «شاخص گروه 

  .درصد افزايش داشته است0.32قبل  فصل است كه نسبت به  212.66برابر با  1395پاييز  فصلدر  » خدمات«گروه 



  )1390= سال پايه (                                  1395 پاييزهاي مسكوني شهر تهران و درصد تغييرات شاخص در فصل  هاي ساختمان شاخص قيمت توليد كننده  نهاده -1  

ها گروه درصد تغييرات نسبت  شاخص ضريب اهميت 
 به فصل قبل

درصد تغييرات نسبت به 
 فصل مشابه سال قبل

چهار فصل منتهي به درصد تغيير 
فصل جاري نسبت به دوره مشابه 

  )نرخ تورم(سال قبل 

 4/48 9/88 3/74 193/52 100/00 كل بخش ساختمان

 1/55 7/15 3/20 189/02 12/84 بتن شن ماسهمانيگروه  س

 0/03- 0/44 1/10 197/58 0/96 يگروه  گچ و گچ كار

 1/23 4/00 2/16 173/03 5/23 گروه  انواع بلوك سفال آجر

 0/68 0/91 0/69 179/65 2/96 كيسراميكاشكييگروه موزا

 0/09 1/04 0/06 208/12 9/78 گروه سنگ

 2/94 28/92 13/81 152/74 20/07 درب و پنجره و نردهليپروفلگرديگروه آهن آالت م

 5/78 9/48 4/78 184/05 7/79 گروه چوب

 5/92- 1/58- 3/75 195/00 1/31 آسفالتيرگونيو قزوگاميگروه ا

 1/73 7/37 7/58 244/46 1/31 يبهداشترآالتيگروه ش

 0/57 6/75 5/71 215/56 3/25 يحرارتقيو انواع عايكيمكانساتيگروه تاس

 1/05 4/32 5/30 244/44 2/64 آالت درب و پنجرهراقيگروه

 0/41- 0/54 1/00 232/37 1/50 ساختمانيگروه نقاش

 2/16 7/98 4/96 232/81 3/25 يبرقساتيگروه تاس

 3/92 2/04 0/50- 191/11 1/31 شهيگروه  ش

 9/83 8/16 0/32 212/66 25/73 گروه خدمات

  



  

 هاي مسكوني شهر تهران بر حسب فصل، سال و درصد تغيير ساالنه آن هاي ساختمان شاخص كل قيمت توليدكننده نهاده - 2             

درصد تغيير 
 ساالنه

 سالمتوسط   زمستان  پاييز  تابستان  بهار   دوره زماني

0/00 100/00 108/11 98/57 97/36 95/96 1390.................................................................................. 
36/71 136/71 152/92 145/37 131/60 116/94 1391.................................................................................. 
23/81 169/26 170/00 167/01 169/94 170/08 1392.................................................................................. 
6/65 180/52 174/92 184/69 184/40 178/08 1393................................................................................. 

-1/83 177/20 175/72 176/12 178/66 178/33 1394.................................................................................. 
- - - 193/52 186/55 183/93 1395................................................................................. 

 

 


