
  

  1396هاي مسكوني شهر تهران فصل بهار  هاي ساختمان قيمت نهادهگزارش شاخص 

ريـزان اقتصـادي و   هـاي اقتصـادي اعمـال شـده توسـط دولـت و نيـز ابـزاري بـراي برنامـه          هاي قيمت يكي از ابزارهاي ارزيابي سياست شاخص
و همچنـين  (هاي ملي كشور استفاده از آنها براي محاسبه حسابتوان به  قيمت ميهاي ترين كاربردهاي شاخص از مهم. باشند گذاران ميسياست
درآمـد واقعـي، دسـتمزد واقعـي، هزينـه      : اقتصاد مانند) حقيقي(هاي واقعي به قيمت ثابت، محاسبه كميت) ايهاي ملي فصلي و منطقهحساب
 . ه كرد، محاسبه قدرت خريد پول،  تعديل حقوق و دستمزد و به روز رساني ديون اشار...واقعي و

هـاي  در مركز آمار ايران، پس از مطالعات نظري و شناخت گـروه  اجراي طرح آمارگيري از قيمت نهاده هاي ساختمان هاي مسكوني شهر تهران
اجراي اين طـرح  الكترونيكي نمودن فرآيند  1392ضمناً از زمستان . آغاز شد 1390هاي مسكوني شهر تهران از سال هاي ساختماناصلي نهاده

الزم به ذكر است اطالعات قيمتي اين طرح از طريق آمـارگيري و  . پذيرداز شد و در حال حاضر اجراي طرح به صورت الكترونيكي صورت ميآغ
پوشـش جغرافيـايي طـرح، منـاطق     . اندآوري شده مان نظام مهندسي استان تهران جمعاز طريق ساز) ميزان اهميت اقالم(بخش ديگر اطالعات 

تهران به عنوان منابع اطالع، قيمـت اقـالم مـورد     ها در استان ي فروش يا كارخانه باشد، بدين صورت كه از مراكز عمده ران ميي شهر تهگانه22
و در سطح شهر تهران اسـتخراج و  هاي مسكوني شهر تهران ي ساختمانها نهايت، نتايج در قالب شاخص قيمت نهادهگيرد و در  پرسش قرار مي

مركز آمار ايران براي اولين بار در كشـور بـا تهيـه    . باشند شاخص كل بخش ساختمان نمي ،به ذكر است اين شاخصالزم . شود منتشر مي
شـاخص  به پيوست جداول اطالعاتي مربوط بـه  . هاي اقتصادي كشور برداشته استگروه، گام مهمي در توليد يكي از شاخص15اين شاخص در 

  :باشد ي حاصله به شرح ذيل ميتايج عمدهارائه شده است كه برخي از ن 1396تهران در فصل بهار هاي مسكوني شهر  هاي ساختمان قيمت نهاده
، كـه نسـبت بـه    197.1بـا  برابر 1396فصل بهار در  ،1390بر مبناي سال پايه  هاي مسكوني شهر تهران هاي ساختمان شاخص كل قيمت نهاده

درصد تغييرات شاخص كل . درصد افزايش داشته است 7.2، )183.9(مشابه سال قبل درصد افزايش و نسبت به فصل  2.9 ،)191.6( فصل  قبل
درصد بوده كه نسبت به تورم چهار فصـل منتهـي بـه     7.6نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل  1396در چهار فصل منتهي به فصل بهار سال 

  .، افزايش داشته است)درصد 6.6( 1395فصل زمستان 
. داشـته اسـت   افـزايش درصـد   1.4 است كه نسبت به فصل قبـل  191.4برابر با  1396بهار در فصل » سيمان، بتن، شن و ماسه«وه شاخص گر

شـاخص گـروه   . داشته اسـت افزايش درصد  3.1ست كه نسبت به فصل قبل ا 201.3برابر با  1396بهار در فصل» گچ وگچ كاري«شاخص گروه 
گـروه   شـاخص . داشـته اسـت   افـزايش درصـد   2.6قبـل   فصلاست كه نسبت به  176.4برابر با  1396بهار در فصل » انواع بلوك سفالي و آجر«
شـاخص گـروه   . داشـته اسـت   افزايشدرصد  2.5فصل قبل است كه نسبت به  184.6برابر با  1396فصل بهار در » ،كاشي و سراميكموزاييك«
آهـن آالت ، ميلگـرد ،   «شاخص گـروه  . داشته است كاهشدرصد  0.1است كه نسبت به فصل قبل  205.9برابر با  1396بهار  در فصل» سنگ«

» چـوب «شاخص گـروه  . داشته است افزايشدرصد  3.1قبل  فصلاست كه نسبت به  148.7برابر با  1396بهار در فصل » پروفيل درب و پنجره
» ايزوگام، قيرگـوني و آسـفالت  «شاخص گروه . درصد افزايش داشته است 1.8است كه نسبت به فصل قبل  188.1برابر با  1396بهار در  فصل 
فصـل  در » شيرآالت بهداشتي«شاخص گروه . داشته است افزايشدرصد  1.4 قبل فصلست كه نسبت به ا 196.7   برابر با  1396بهار  در فصل

هـاي   تاسيسـات مكـانيكي و انـواع عـايق    «ه شاخص گرو. داشته است افزايشدرصد  0.6قبل  فصلاست كه نسبت به  258.0برابر با  1396بهار 
يـراق آالت درب و  «شـاخص گـروه   .  داشته اسـت  افزايشدرصد  1.7قبل  فصلاست كه نسبت به  219.2برابر با  1396بهار  در فصل» حرارتي
در » نقاشـي سـاختمان   «شاخص گروه . داشته است افزايشدرصد  1.4 قبل فصلاست كه نسبت به  249.2برابر با  1396بهار در فصل » پنجره

بهـار  فصـل  در  »تاسيسـات برقـي   «شاخص گروه . داشته است افزايشدرصد  5.8است كه نسبت به فصل قبل  247.8برابر با  1396فصل بهار 
 179.5برابـر بـا    1396ار بهدر فصل » شيشه «شاخص گروه . درصد افزايش داشته است 0.7است كه نسبت به فصل قبل  235.7برابر با  1396

است كـه نسـبت بـه     223.3برابر با  1396بهار  در  فصل» خدمات«شاخص گروه . درصد افزايش داشته است 0.9قبل  فصلاست كه نسبت به 
  .درصد افزايش داشته است 5.0فصل قبل 



                                          1396 بهارهاي مسكوني شهر تهران و درصد تغييرات شاخص در فصل  هاي ساختمان شاخص قيمت نهاده -1

  )1390 بر مبناي سال پايه(

ضريب ها گروه
 شاخص اهميت

درصد تغييرات 
نسبت به فصل 

 قبل

درصد تغييرات 
نسبت به فصل 
 مشابه سال قبل

درصد تغيير چهار 
فصل منتهي به 

فصل جاري نسبت 
به دوره مشابه سال 

  )نرخ تورم(قبل 

 7/6 7/2 2/9 197/1 100/00 ساختمانكل بخش

 5/5 7/7 1/4 191/4 13/72  بتن شن ماسهمانيگروه  س

 1/2 3/8 3/1 201/3 0/96  يگروه  گچ و گچ كار

 3/3 4/8 2/6 176/4 5/21  گروه  انواع بلوك سفال آجر

 1/6 4/0 2/5 184/6 2/96  كيسرام يكاشكييگروه موزا

 0/3 0/0 0/1- 205/9 9/78 گروه سنگ

 17/6 13/9 3/1 148/7 19/30 درب و پنجره و نرده ليپروف لگرديگروه آهن آالت م

 8/6 9/1 1/8 188/1 7/79 گروه چوب

 1/5 7/3 1/4 196/7 1/31  آسفالت يرگونيو قزوگاميگروه ا

 8/3 13/7 0/6 258/0 1/31  يبهداشترآالتيگروه ش

 5/1 7/8 1/7 219/2 3/25 يحرارت قيو انواع عا يكيمكانساتيگروه تاس

 3/8 7/8 1/4 249/2 2/64  آالت درب و پنجرهراقيگروه

 2/2 8/0 5/8 247/8 1/50  ساختمانيگروه نقاش

 6/9 8/5 0/7 235/7 3/25  يبرقساتيگروه تاس

 2/0- 6/5- 0/9 179/5 1/31 شهيگروه  ش

 7/5 5/5 5/0 223/3 25/66 گروه خدمات

  

  

  

  



    هاي مسكوني شهر تهران بر حسب فصل، سال و درصد تغيير ساالنه آن هاي ساختمان نهاده شاخص كل قيمت - 2

  )1390 بر مبناي سال پايه(  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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................................................................. 

     197/1 1396.................................................................  


