
 

  
 

  1397 بهارهاي مسكوني شهر تهران فصل هاي ساختمانگزارش شاخص قيمت نهاده

  1390بر مبناي سال پايه 

، كه نسبت به فصل 250,8برابر با  1397بهار، در فصل 1390بر مبناي سال پايه  ،هاي مسكوني شهر تهرانهاي ساختمانشاخص كل قيمت نهاده        
درصد افزايش داشته است. درصد تغييرات شاخص كل در چهار  27,3 ،)197,1نسبت به فصل مشابه سال قبل (درصد افزايش و  12,4 ،)223,1( قبل

درصد) با 12,3به همين اطالع در فصل قبل (درصد بوده كه نسبت  17,4به دوره مشابه سال قبل معادل  نسبت 1396سال  بهارفصل منتهي به فصل 
درصد افزايش  1,9است كه نسبت به فصل قبل  227,9برابر با  1397بهار در فصل » سيمان، بتن، شن و ماسه«شاخص گروه  .ايش روبرو بوده استافز

. شاخص درصد افزايش داشته است 9,7است كه نسبت به فصل قبل  225,8برابر با  1397بهار در فصل » كاريگچ و گچ«وه داشته است. شاخص گر
درصد افزايش داشته است. شاخص گروه  6,6است كه نسبت به فصل قبل  195,4 برابر با  1397 بهاردر فصل » انواع بلوك سفالي و آجر«گروه 

در » سنگ«شاخص گروه  درصد افزايش داشته است. 7,3است كه نسبت به فصل قبل  207,7برابر با  1397بهار در فصل » موزاييك،كاشي و سراميك«
» آهن آالت، ميلگرد و پروفيل درب و پنجره«داشته است. شاخص گروه  افزايشدرصد  6,7است كه نسبت به فصل قبل  220,6ر با براب 1397 بهارفصل 

برابر با  1397بهار در  فصل » چوب«درصد افزايش داشته است. شاخص گروه  21,2است كه نسبت به فصل قبل  255,4برابر با  1397بهار در فصل 
 263,7برابر با  1397بهاردر فصل » قيرگوني و آسفالتايزوگام، «درصد افزايش داشته است. شاخص گروه  15,1 بت به فصل قبلاست كه نس 247,9

است كه نسبت به  336,1برابر با  1397 بهاردر فصل » شيرآالت بهداشتي«داشته است. شاخص گروه  درصد افزايش 16,0است كه نسبت به فصل قبل 
است كه  289,3برابر با  1397 بهاردر فصل » هاي حرارتيعايقتاسيسات مكانيكي و انواع «درصد افزايش داشته است. شاخص گروه  11,9فصل قبل 

كه نسبت به  است  316,6برابر با  1397بهار در فصل » آالت درب و پنجرهيراق«شاخص گروه  درصد افزايش داشته است. 11,6نسبت به فصل قبل 
  12,8است كه نسبت به فصل قبل  309,5برابر با  1397بهار در فصل » اشي ساختماننق« داشته است. شاخص گروهدرصد افزايش  16,0فصل قبل 

داشته زايش درصد اف 14,2است كه نسبت به فصل قبل  307,7برابر با  1397بهار در فصل  »تاسيسات برقي«ته است. شاخص گروه درصد افزايش داش
اخص گروه درصد افزايش داشته است. در نهايت ش 8,2است كه نسبت به فصل قبل  227,4برابر با  1397بهار فصل  در» شيشه«است. شاخص گروه 

  درصد افزايش داشته است. 14,5است كه نسبت به فصل قبل  264,2برابر با  1397بهار در  فصل » خدمات«
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
                          )1390بر مبناي سال پايه (          1397 بهارهاي مسكوني شهر تهران و درصد تغييرات شاخص در فصل هاي ساختمانشاخص قيمت نهاده .1

ضريب هاگروه
 شاخص اهميت

درصد تغييرات 
نسبت به فصل 

 قبل

درصد تغييرات 
نسبت به فصل 
 مشابه سال قبل

درصد تغيير چهار 
فصل منتهي به فصل 

نسبت به   1397 بهار
دوره مشابه سال قبل 

  (نرخ تورم)

 17.4 27.3 100.00250.812.4 هاي مسكوني در شهر تهرانساختمانهاينهادهكل

 17.7 19.1 1.9 14,71227.9  ماسه وشن،بتن،مانيگروه  س

 5.8 12.1 0.96225.89.7 يگروه  گچ و گچ كار

 7.0 10.8 5.19195.46.6  آجر و سفال،گروه  انواع بلوك

 8.5 12.5 2.96207.77.3  كيسرام ويكاش،كييگروه موزا

 1.4 7.1 9.78220.66.7 گروه سنگ

 47.1 71.7 18.42255.421.2 درب و پنجره و نرده ليپروف ولگرديم،آالتگروه آهن

 18.3 31.8 7.79247.915.1 گروه چوب

 15.3 34.1 1.31263.716.0  آسفالت يرگونيو قزوگاميگروه ا

 22.2 30.3 1.31336.111.9  يبهداشترآالتيگروه ش

 19.0 32.0 3.25289.311.6 يحرارت قيو انواع عا يكيمكانساتيگروه تاس

 13.6 27.1 16.0 316.6 2.64  آالت درب و پنجرهراقيگروه

 16.4 24.9 1.50309.512.8 ساختمانيگروه نقاش

 17.1 30.5 3.25307.714.2 يبرقساتيگروه تاس

 9.6 26.7 1.31227.48.2  شهيگروه  ش

 10.8 18.3 25.57264.214.5 گروه خدمات

  

  

  

  

  

  



  )1390بر مبناي سال پايه (  هاي مسكوني شهر تهران بر حسب فصل، سال و درصد تغيير ساالنه آنهاي ساختمان. شاخص كل قيمت نهاده2  

  
  

      

 
  

  

  

  

  

  

 

درصد 
تغيير 
 ساالنه

متوسط سال   دوره زماني بهار تابستان پاييز زمستان

0.0 100.0 108.1 98.6 97.4 96.0 1390.................................................................. 
36.7 136.7 152.9 145.4 131.6 116.9 1391.................................................................. 
23.8 169.3 170.0 167.0 170.0 170.1 1392................................................................. 
6.7 180.5 174.9 184.7 184.4 178.1 1393................................................................. 
-1.8 177.2 175.7 176.1 178.7 178.3 1394................................................................. 
6.6 188.9 191.6 193.5 186.6 183.9 1395................................................................. 
12.3 212.1 223.1 216.7 211.6 197.1 1396................................................................. 

     250.8 1397 ....................................................  


