
 9315تابستان فصل های مسکونی شهر تهران های ساختماننهادهکننده قیمت تولیدگزارش شاخص 

ریززا  اقتصزادی و های اقتصادی اعمال شده توسط دولت و نیز ابزاری برای برنامههای قیمت یکی از ابزارهای ارزیابی سیاستشاخص

های ملزی کوزور قیمت می توا  به استفاده از آنها برای محاسبه حسابهای ترین کاربردهای شاخصباشند. از مهمگذارا  میسیاست

های واقعزی )حقیقزی( اقتصزاد ماننزدآ درآمزد واقعزی، ای( به قیمت ثابت، محاسبه کمیتهای ملی فصلی و منطقه)و همچنین حساب

 رسانی دیو  اشاره کرد.  دستمزد واقعی، هزینه واقعی و...، محاسبه قدرت خرید پول،  تعدیل حقوق و دستمزد و به روز

در مرکز آمار ایرا ، پس از مطالعات نظری  اجرای طرح آمارگیری از قیمت تولیدکننده نهاده های ساختما  های مسکونی شهر تهرا 

فرآینزد  0931آغزاز شزد. نزمناز از زمسزتا   0931های مسکونی شهر تهزرا  از سزال ا های ساختمهای اصلی نهادهو شناخت گروه

 اسزتذکزر  بزهپذیرد. الزم اجرای این طرح آغاز شد و در حال حانر اجرای طرح به صورت الکترونیکی صورت میالکترونیکی نمود  

اطالعات قیمتی این طرح از طریق آمارگیری و بخش دیگر اطالعات )میزا  اهمیت اقالم( از طریزق سزازما  نظزام مهندسزی اسزتا  

ی فروش یزا اشد، بدین صورت که از مراکز عمدهبی شهر تهرا  میگانه 11مناطق  ،ند. پوشش جغرافیایی طرحاآوری شدهتهرا  جمع

نهایزت، نتزاید در قالزا شزاخص گیزرد و در ع، قیمت اقزالم مزورد پرسزش قزرار مزیمنابع اطال به عنوا تهرا   کارخانه ها در استا 

 ،الزم به ذکر است این  انص  . شزودمیطح شهر تهرا  استخراج و منتور های مسکونی شهر تهرا   و در سهای ساختما نهاده

گزروه، گزام مهمزی در 01. مرکز آمار ایرا  برای اولین بار در کوور با تهیه این شزاخص در بصانداص   کل بخش سص تمصن نمی

هزای شاخص قیمت تولید کننده نهزادههای اقتصادی کوور برداشته است. به پیوست جداول اطالعاتی مربوط به تولید یکی از شاخص

 باشدآی حاصله به شرح ذیل میتاید عمدهارائه شده است که برخی از ن 0931 در فصل تابستا های مسکونی شهر تهرا  ساختما 

برابر با  0931 تابستا فصل در  ،0931بر مبنای سال پایه  های مسکونی شهر تهرا های ساختما کننده نهادهشاخص کل قیمت تولید

درصد افزایش و نسبت به  10/1و  10/0به ترتیا   ،(11/078) فصل موابه سال قبل و  ،(39/089) قبل فصل ، که نسبت به 11/081

 .داشته است افزایشدرصد  81/1 ،چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره موابه سال قبل

 افزایشدرصد  18/9 قبل فصل است که نسبت به  01/089برابر با  0931 تابستا فصل در « ماسه سیما ، بتن، شن و»شاخص گروه 

 درصزد 70/1قبزل  فصزل است که نسزبت بزه  19/031برابر با  0931 تابستا  فصلدر  «گچ وگچ کاری»داشته است. شاخص گروه 

قبزل  فصل است که نسبت به  97/013برابر با  0931 تابستا در فصل « انواع بلوک سفالی و آجر»داشته است. شاخص گروه  افزایش

است که نسبت  10/078برابر با  0931 فصل تابستا در « سرامیک ،کاشی وموزاییک»گروه  درصد افزایش داشته است. شاخص 13/1

اسزت کزه نسزبت بزه  11/118برابر با  0931 تابستا  فصلدر « سنگ»داشته است. شاخص گروه  افزایشدرصد  11/1قبل  فصل به 

 0931 تابسزتا فصزل در  «پروفیزل درب و پنرزره  میلگرد ، الت ،آهن آ»داشته است. شاخص گروه  افزایشدرصد  11/0قبل  فصل 

برابزر  0931 تابستا فصل در  « چوب»درصد افزایش داشته است. شاخص گروه  73/1قبل  فصل است که نسبت به  10/091برابر با 

فصزل در « قیرگزونی و آسزفالت ،ایزوگزام»شزاخص گزروه درصد افزایش داشته است.  81/0قبل  فصلاست که نسبت به  11/071با 

« الت بهداشزتیشزیرآ»شاخص گزروه  داشته است. افزایشدرصد  18/1قبل  فصل است که نسبت به  31/087برابر با  0931 تابستا 

تاسیسزات »شزاخص گزروه  داشته اسزت. افزایشدرصد  01/1قبل  فصل است که نسبت به  11/117برابر با  0931 فصل تابستا در 

درصزد افززایش  99/1قبزل  فصزل است که نسزبت بزه  39/119برابر با  0931 تابستا فصل در  «مکانیکی و انواع عایق های حرارتی

 18/1قبزل  فصزل است که نسبت به  01/191برابر با  0931 تابستا فصل در « الت درب و پنررهیراق آ»داشته است.  شاخص گروه 

قبزل  فصزلاست که نسبت به  11/191برابر با  0931 فصل تابستا  در «نقاشی ساختما  »شاخص گروه  داشته است. افزایشدرصد 

 فصزل اسزت کزه نسزبت بزه  80/110برابر با  0931 تابستا فصل  «تاسیسات برقی »داشته است. شاخص گروه  یشافزادرصد  11/1

قبزل  فصل است که نسبت به  11/031برابر با  0931 تابستا فصل در  «شیوه »درصد افزایش داشته است. شاخص گروه  11/1قبل 

قبزل  فصزل است که نسبت بزه  33/100برابر با  0931 تابستا  فصلدر  « خدمات»درصد افزایش داشته است.  شاخص گروه  10/1

 .درصد افزایش داشته است 11/1



 (1931سصل پصیه = )                                  1931 ران و درصد تغييرات اص   در فصل تصبستصنهصی مسکونی اهر تههصی سص تمصناص   قيمت توليد کننده  نهصده -1  
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