گزارش شاخص قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی شهر تهران فصل پاییز 1396
بر مبنای سال پایه 1390
شاخص کل قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی شهر تهران ،بر مبنای سال پایه  ،1390در فصل پاییز 1396برابر با  ،216.7که نسبت به فصل
قبل ( 2.4 ،)211.6درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ( 12.0 ،)193.5درصد افزایش داشته است .درصد تغییرات شاخص کل در چهار
فصل منتهی به فصل پاییز سال  1396نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل  10.4درصد بوده که نسبت به همین اطالع در فصل قبل ( 9.9درصد) با
افزایش روبرو بوده است .شاخص گروه «سیمان ،بتن ،شن و ماسه» در فصل پاییز  1396برابر با  218.4است که نسبت به فصل قبل  1.5درصد افزایش
داشته است .شاخص گروه «گچ و گچکاری» در فصل پاییز  1396برابر با  202.2است که نسبت به فصل قبل  0.4درصد افزایش داشته است .شاخص
گروه «انواع بلوک سفالی و آجر» در فصل پاییز  1396برابر با  181.4است که نسبت به فصل قبل  1.4درصد افزایش داشته است .شاخص گروه
«موزاییک،کاشی و سرامیک» در فصل پاییز  1396برابر با  192.4است که نسبت به فصل قبل  1.2درصد افزایش داشته است .شاخص گروه «سنگ»
در فصل پاییز  1396برابر با  207.0است که نسبت به فصل قبل  1.0درصد افزایش داشته است .شاخص گروه «آهن آالت ،میلگرد و پروفیل درب و
پنجره» در فصل پاییز  1396برابر با  196.8است که نسبت به فصل قبل  3.5درصد افزایش داشته است .شاخص گروه «چوب» در فصل پاییز 1396
برابر با  207.5است که نسبت به فصل قبل 6.0درصد افزایش داشته است .شاخص گروه «ایزوگام ،قیرگونی و آسفالت» در فصل پاییز 1396برابر با
 210.6است که نسبت به فصل قبل  11.0درصد افزایش داشته است .شاخص گروه «شیرآالت بهداشتی» در فصل پاییز  1396برابر با  292.3است که
نسبت به فصل قبل  6.0درصد افزایش داشته است .شاخص گروه «تاسیسات مکانیکی و انواع عایقهای حرارتی» در فصل پاییز  1396برابر با 242.2
است که نسبت به فصل قبل  7.2درصد افزایش داشته است .شاخص گروه «یراق آالت درب و پنجره» در فصل پاییز  1396برابر با  266.0است که
نسبت به فصل قبل  7.1درصد افزایش داشته است .شاخص گروه «نقاشی ساختمان» در فصل پاییز  1396برابر با  261.8است که نسبت به فصل قبل
 3.1درصد افزایش داشته است .شاخص گروه «تاسیسات برقی» در فصل پاییز  1396برابر با  257.4است که نسبت به فصل قبل  3.8درصد افزایش
داشته است .شاخص گروه «شیشه» در فصل پاییز  1396برابر با  190.8است که نسبت به فصل قبل  4.0درصد افزایش داشته است .در نهایت شاخص
گروه «خدمات» در فصل پاییز  1396برابر با  229.3است که نسبت به فصل قبل  0.1درصد افزایش داشته است.
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