
 

 

 1396های مسکونی شهر تهران فصل تابستان های ساختمانگزارش شاخص قیمت نهاده

 1390بر مبنای سال پایه 

گذاران ریزان اقتصادی و سیاستهای اقتصادی اعمال شده توسط دولت و نیز ابزاری برای برنامههای قیمت یکی از ابزارهای ارزیابی سیاستشاخص

ای( فصلی و منطقه ،های ملیهای ملی کشور )حسابتوان به استفاده از آنها برای محاسبه حسابقیمت میهای کاربردهای شاخصترین باشند. از مهممی

تعدیل حقوق  قعی و...، محاسبه قدرت خرید پول،های واقعی )حقیقی( اقتصاد مانند: درآمد واقعی، دستمزد واقعی، هزینه وابه قیمت ثابت، محاسبه کمیت

 د و به روز رسانی دیون اشاره کرد. و دستمز

های اصلی در مرکز آمار ایران، پس از مطالعات نظری و شناخت گروه های ساختمان های مسکونی شهر تهرانجرای طرح آمارگیری از قیمت نهادها

در حال  آغاز و اجرای این طرحیکی نمودن الکترونفرآیند  1392آغاز شد. ضمناً از زمستان  1390های مسکونی شهر تهران از سال های ساختماننهاده

پذیرد. الزم به ذکر است اطالعات قیمتی این طرح از طریق آمارگیری و بخش دیگر اطالعات )میزان حاضر اجرای طرح به صورت الکترونیکی صورت می

باشد، بدین ی شهر تهران میگانه22طرح، مناطق اند. پوشش جغرافیایی آوری شدهمان نظام مهندسی استان تهران جمعاهمیت اقالم( از طریق ساز

نهایت، نتایج در قالب گیرد و در تهران به عنوان منابع اطالع، قیمت اقالم مورد پرسش قرار می ها در استانی فروش یا کارخانهصورت که از مراکز عمده

شاخص  ،الزم به ذکر است این شاخصشود. خراج و منتشر میو در سطح شهر تهران استهای مسکونی شهر تهران ی ساختمانهاشاخص قیمت نهاده

های گروه، گام مهمی در تولید یکی از شاخص 15. مرکز آمار ایران برای اولین بار در کشور با تهیه این شاخص در باشندکل بخش ساختمان نمی

 1396های مسکونی شهر تهران در فصل تابستان ای ساختمانهشاخص قیمت نهادهاقتصادی کشور برداشته است. به پیوست جداول اطالعاتی مربوط به 

 باشد:ی حاصله به شرح ذیل میتایج عمدهارائه شده است که برخی از ن

، که نسبت به 211.6برابر با 1396، در فصل تابستان1390بر مبنای سال پایه  های مسکونی شهر تهرانهای ساختمانشاخص کل قیمت نهاده        

درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات شاخص کل در چهار  13.4( 186.5درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ) 7.3 (197.1فصل  قبل)

درصد( با 7.6به همین اطالع در فصل قبل )درصد بوده که نسبت  9.9 نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 1396فصل منتهی به فصل تابستان سال 

درصد  12.5است که نسبت به فصل قبل  215.2برابر با  1396در فصل تابستان « سیمان، بتن، شن و ماسه»شاخص گروه  .بوده است افزایش رو به رو

بوده است. شاخص  تغییراست که نسبت به فصل قبل بدون  201.3برابر با  1396در فصل تابستان « کاریگچ گچ و»افزایش داشته است. شاخص گروه 

درصد افزایش داشته است. شاخص گروه  1.4است که نسبت به فصل قبل  178.9برابر با  1396در فصل تابستان« انواع بلوک سفالی و آجر»گروه 

« سنگ»وه درصد افزایش داشته است. شاخص گر 3.0است که نسبت به فصل قبل  190.1برابر با  1396در فصل تابستان « موزاییک،کاشی و سرامیک»

پروفیل درب و  آهن آالت، میلگرد و»داشته است. شاخص گروه  درصد کاهش 0.4است که نسبت به فصل قبل  205.0برابر با  1396در فصل تابستان 

تان در  فصل تابس« چوب»درصد افزایش داشته است. شاخص گروه  27.8است که نسبت به فصل قبل  190.1برابر با  1396در فصل تابستان « پنجره

 1396در فصل تابستان« ایزوگام، قیرگونی و آسفالت»درصد افزایش داشته است. شاخص گروه  4.0است که نسبت به فصل قبل 195.7برابر با  1396

 275.9برابر با  1396در فصل تابستان« شیرآالت بهداشتی»درصد کاهش داشته است. شاخص گروه  3.5است که نسبت به فصل قبل  189.7برابر با 

برابر  1396در فصل تابستان « های حرارتیتاسیسات مکانیکی و انواع عایق»درصد افزایش داشته است. شاخص گروه  6.9ست که نسبت به فصل قبل ا

 248.3برابر با  1396در فصل تابستان « یراق آالت درب و پنجره»درصد افزایش داشته است.  شاخص گروه  3.0است که نسبت به فصل قبل  225.9با 

است که نسبت به  253.9برابر با  1396در فصل تابستان« نقاشی ساختمان »درصد کاهش داشته است. شاخص گروه  0.4است که نسبت به فصل قبل 

 5.2است که نسبت به فصل قبل  248.1برابر با  1396در فصل تابستان «تاسیسات برقی »درصد افزایش داشته است. شاخص گروه  2.5فصل قبل 

درصد افزایش داشته است.  2.2است که نسبت به فصل قبل  183.4برابر با  1396در فصل تابستان « شیشه »ش داشته است. شاخص گروه درصد افزای

 درصد افزایش داشته است. 2.6است که نسبت به فصل قبل  229.1برابر با  1396در  فصل تابستان « خدمات»شاخص گروه در نهایت 
 

 



  1396ها در فصل تابستان های اصلی و درصد تغييرات آنهای مسکونی شهر تهران و گروهساختمانهای .شاخص کل قيمت نهاده1
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