
  1395هاي مسكوني شهر تهران در سال  هاي ساختمان گزارش شاخص قيمت نهاده

  )1390بر مبناي سال پايه (
درصد افزايش نسبت به  6.6با  1395هاي مسكوني شهر تهران در سال  هاي ساختمان شاخص قيمت نهاده .1

بوده و نسبت به  177.2عدد  1394كه اين شاخص در سال  در حالي ،رسيد 188.9عدد  به، 1394سال 
، به )1395(هاي سال مورد بررسي  شاخص مذكور در تمامي فصل. درصد كاهش يافته بود 1.8، 1393سال 

بيشترين تغييرات فصلي مربوط به اين  الزم به ذكر است كه .استرو به رو بودهافزايش با جز فصل زمستان 
 .باشد درصد مي 4.7تورم فصلي بهار با شاخص، در فصل 

، بتن،  سيمان"هاي مسكوني شهر تهران، گروه  هاي ساختمان هاي اجرايي شاخص قيمت نهاده در ميان گروه .2
 "موزاييك، كاشي، سراميك"درصد، گروه  2.2با  "انواع بلوك سفالي آجر"درصد، گروه  3.1با  "ماسه ،شن
، درصد 13.3با  "آهن آالت، ميلگرد، پروفيل درب و پنجره"درصد، گروه  0.2با  "سنگ"درصد، گروه  0.7با 

تاسيسات مكانيكي و انواع "گروه درصد،  4.8با  "شيرآالت بهداشتي"درصد، گروه  7.5با  "چوب"گروه 
 4.6با  "تاسيسات برقي"درصد، گروه  1.5با  "يراق آالت درب و پنجره"گروه درصد،  2.7با  "عايق حرارتي

رو به رو  1394درصد افزايش نسبت به سال  8.9با  "خدمات"درصد و گروه  0.6با  "شيشه"گروه درصد، 
 .اند ها نسبت به سال قبل كاهش داشته اعداد شاخص مربوط به ساير گروه. بودند

آهن آالت، ميلگرد، پروفيل درب و  "هاي مسكوني شهر تهران در گروه  هاي ساختمان شاخص قيمت نهاده .3
درصد  2.2با  "انواع بلوك سفالي آجر"درصد و گروه  4.6با  "تاسيسات برقي"درصد، گروه  13.3 با "پنجره 

هاي  هاي ساختمان ترين تاثير را در افزايش شاخص قيمت نهاده افزايش نسبت به سال قبل به ترتيب بيش
  .اند داشته )1394(مسكوني شهر تهران نسبت به سال قبل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

هاي مسكوني  هاي ساختمان شاخص كل نهاده
 هاي اصلي شهر تهران و گروه

  1395سال   1394سال   1393سال   1392سال   1391سال 
  تورم  شاخص  تورم  شاخص  تورم  شاخص  تورم  شاخص  تورم  شاخص

 188.9 6.6 1.8- 177.2 6.7 180.5 23.8 169.3 136.7 36.7  شاخص كل

 3.1 184.6 0.6- 179.1 14.0 180.2 28.3 158.0 23.1 123.1 گروه  سيمان بتن شن ماسه

 0.0 195.6 0.7- 195.6 14.1 197.0 28.8 172.7 34.0 134.0 گروه  گچ و گچ كاري

 2.2 170.7 2.2 167.1 12.6 163.4 16.9 145.2 24.1 124.1 گروه  انواع بلوك سفالي و آجر

 0.7 178.9 3.3 177.6 11.3 172.0 28.5 154.6 20.4 120.4 گروه موزاييك كاشي سراميك

 0.2 207.1 0.3- 206.7 10.8 207.4 37.9 187.1 35.6 135.6 گروه سنگ

 13.3 140.4 21.4- 123.9 4.8- 157.5 13.1 165.5 46.3 146.3 آالت ميلگرد پروفيل درب و پنجره و نرده گروه آهن

 7.5 12.8 179.2- 166.8 9.1 191.3 22.6 175.4 43.0 143.0 گروه چوب

 2.6- 190.0 3.4- 2.9 195.1 202.0 27.4 196.2 54.1 154.1 گروه ايزوگام و قيرگوني آسفالت

 4.8 238.8 1.0 227.7 9.4 225.5 31.5 206.2 56.8 156.8 گروه شيرآالت بهداشتي

 2.7 209.6 1.9 204.1 7.9 200.3 25.2 185.6 48.3 148.3 گروه تاسيسات مكانيكي و انواع عايق حرارتي

 1.5 238.3 1.9 234.7 6.8 230.3 33.3 215.6 61.8 161.8 گروه يراق آالت درب و پنجره

 0.1- 231.5 1.7 231.8 2.0 227.9 47.7 223.4 51.2 151.2 گروه نقاشي ساختمان

 4.6 226.5 0.3 216.5 7.2 215.9 26.6 201.4 59.1 151.2 گروه تاسيسات برقي

 0.6 188.3 12.8 187.1 6.6 165.9 19.7 155.6 30.0 130.0 گروه  شيشه

 8.9 212.2 11.6 194.8 10.3 174.6 23.8 158.3 27.9 127.9 گروه خدمات

  1395و  1394، 1393، 1392، 1391هاي  لهاي اصلي و درصد تغييرات ساليانه آن به تفكيك سا هاي مسكوني شهر تهران و گروه هاي ساختمان  شاخص قيمت نهاده

1390=100  


