
 

 
 

 1396 زمستانهای مسکونی شهر تهران فصل های ساختمانگزارش شاخص قیمت نهاده

 1390بر مبنای سال پایه 

، که نسبت به 223.1برابر با  1396زمستان، در فصل 1390بر مبنای سال پایه  ،های مسکونی شهر تهرانهای ساختمانشاخص کل قیمت نهاده        

درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات شاخص کل در چهار  16.4 ،(191.6نسبت به فصل مشابه سال قبل )درصد افزایش و  3.0 ،(216.7) قبلفصل 

درصد( 10.4به همین اطالع در فصل قبل )درصد بوده که نسبت  12.3به دوره مشابه سال قبل معادل  نسبت 1396سال  زمستانفصل منتهی به فصل 

درصد  2.4است که نسبت به فصل قبل  223.7برابر با  1396 زمستاندر فصل « سیمان، بتن، شن و ماسه»شاخص گروه  .ایش روبرو بوده استبا افز

. درصد افزایش داشته است 1.8است که نسبت به فصل قبل  205.8برابر با  1396 زمستاندر فصل « کاریگچ و گچ»وه افزایش داشته است. شاخص گر

درصد افزایش داشته است. شاخص  1.1است که نسبت به فصل قبل  183.4برابر با  1396 زمستاندر فصل « انواع بلوک سفالی و آجر»شاخص گروه 

شاخص گروه  درصد افزایش داشته است. 0.6است که نسبت به فصل قبل  193.6برابر با  1396 زمستاندر فصل « موزاییک،کاشی و سرامیک»گروه 

آهن آالت، میلگرد و پروفیل »داشته است. شاخص گروه  کاهشدرصد  0.1است که نسبت به فصل قبل  206.8ر با براب 1396 زمستاندر فصل « سنگ»

در  فصل « چوب»درصد افزایش داشته است. شاخص گروه  7.1است که نسبت به فصل قبل  210.8برابر با  1396 زمستاندر فصل « درب و پنجره

در فصل « قیرگونی و آسفالتایزوگام، »درصد افزایش داشته است. شاخص گروه  3.8بت به فصل قبلاست که نس 215.4برابر با  1396 زمستان

 1396 زمستاندر فصل « شیرآالت بهداشتی»داشته است. شاخص گروه  درصد افزایش 8.0است که نسبت به فصل قبل  227.4برابر با  1396زمستان

 زمستاندر فصل « های حرارتیعایقتاسیسات مکانیکی و انواع »درصد افزایش داشته است. شاخص گروه  2.7است که نسبت به فصل قبل  300.3برابر با 

 1396 در فصل زمستان« آالت درب و پنجرهیراق »شاخص گروه  درصد افزایش داشته است. 7.1است که نسبت به فصل قبل  259.3برابر با  1396

 274.3برابر با  1396 زمستاندر فصل « اشی ساختماننق» داشته است. شاخص گروهدرصد افزایش  2.6است که نسبت به فصل قبل  272.8برابر با 

است که نسبت به  269.5برابر با  1396 زمستاندر فصل  «تاسیسات برقی»ته است. شاخص گروه درصد افزایش داش 4.8است که نسبت به فصل قبل 

درصد  10.2است که نسبت به فصل قبل  210.3برابر با  1396 زمستانفصل  در« شیشه»زایش داشته است. شاخص گروه درصد اف 4.7فصل قبل 

داشته درصد افزایش  0.7است که نسبت به فصل قبل  230.8برابر با  1396 زمستاندر  فصل « خدمات»اخص گروه افزایش داشته است. در نهایت ش

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                       (1390بر مبنای سال پايه )          1396 زمستانهای مسکونی شهر تهران و درصد تغييرات شاخص در فصل های ساختمانشاخص قيمت نهاده .1
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  1396 زمستان

نسبت به دوره مشابه 

 سال قبل )نرخ تورم(

 كل بخش ساختمان

. بتن شن ماسه مانيس  گروه

. یگروه  گچ و گچ كار

 گروه  انواع بلوک سفال آجر

 کيسرام یكاش کييگروه موزا

 گروه سنگ

 درب و پنجره و نرده ليپروف لگرديگروه آهن آالت م

 گروه چوب

 آسفالت یرگونيو ق زوگاميگروه ا

 یبهداشت رآالتيگروه ش

 یحرارت قيو انواع عا یکيمکان ساتيگروه تاس

 آالت درب و پنجره راقيگروه 

 ساختمان یگروه نقاش

 یبرق ساتيگروه تاس

 شهيگروه  ش

 گروه خدمات

 

 

 

 

 



 (1390بر مبنای سال پايه )  های مسکونی شهر تهران بر حسب فصل، سال و درصد تغيير ساالنه آنهای ساختمان. شاخص كل قيمت نهاده2  
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  . . . . 1390.................................................................. 

      1391.................................................................. 

      1392................................................................. 

      1393................................................................. 

      1394................................................................. 

      1395................................................................. 

      1396..................................................... 


