
 1396هاي مسكوني شهر تهران در سال هاي ساختمانگزارش شاخص قيمت نهاده

 (1390بر مبناي سال پایه )

درصد افزايش نسبت به  12.3 با 1396هاي مسكوني شهر تهران در سال هاي ساختمانشاخص قيمت نهاده .1

بوده و نسبت به سال  188.9 عدد 1395كه اين شاخص در سال ، در حاليرسيد 212.1 ، به عدد1395سال 

با افزايش  (1396هاي سال مورد بررسي )يافته بود. شاخص مذكور در تمامي فصل افزايشدرصد  6.6، 1394

با  تابستاناست. الزم به ذكر است كه بيشترين تغييرات فصلي مربوط به اين شاخص، در فصل رو به رو بوده

 باشد.درصد مي 7.3تورم فصلي

سيمان، بتن، "هاي مسكوني شهر تهران، گروه هاي ساختمانيي شاخص قيمت نهادههاي اجرادر ميان گروه .2

درصد،  5.5 با "انواع بلوك سفالي آجر"گروه درصد،  3.6 "كاريگچ و گچ"گروه درصد،  14.9با  "شن، ماسه

 32.9با  "آالت، ميلگرد، پروفيل درب و پنجرهآهن"درصد، گروه  6.3 با "موزاييك، كاشي، سراميك"گروه 

شيرآالت "گروه  درصد، 8.5با  "ايزوگام، قير و گوني و آسفالت"گروه  درصد، 12.5با  "چوب"درصد، گروه 

آالت يراق"درصد، گروه  12.9 با "تاسيسات مكانيكي و انواع عايق حرارتي"درصد، گروه  17.9با  "بهداشتي

 ،درصد 11.5با  "تاسيسات برقي"گروه درصد،  12.0با  "نقاشي ساختمان"گروه درصد،  8.7 با "درب و پنجره

در سال رو به رو بودند.  1395درصد افزايش نسبت به سال 7.5با  "خدمات"گروه و  1.4با  "شيشه"گروه 

.است كاهش داشتهدرصد  0.4نسبت به سال قبل  "سنگ"گروه شاخص مربوط به  مورد بررسي تنها عدد
پروفيل درب و  و آالت، ميلگردآهن"تهران در گروه هاي مسكوني شهر هاي ساختمانشاخص قيمت نهاده .3

درصد  14.9با  "سيمان، بتن، شن و ماسه"درصد و گروه  7.5 با "خدمات"درصد، گروه  32.9با  "پنجره

هاي هاي ساختمانترين تاثير را در افزايش شاخص قيمت نهادهافزايش نسبت به سال قبل به ترتيب بيش

اند.( داشته1395سال قبل )مسكوني شهر تهران نسبت به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
هاي هاي ساختمانشاخص كل نهاده

 اجرایيهاي مسكوني شهر تهران و گروه

 1396سال  1395سال  1394سال  1393سال  1392سال  1391سال 

 تورم شاخص تورم شاخص تورم شاخص تورم شاخص تورم شاخص تورم شاخص

   شاخص كل

  گروه  سيمان بتن شن ماسه

  گروه  گچ و گچ كاري

  گروه  انواع بلوك سفالي و آجر

  گروه موزاييك كاشي سراميك

  گروه سنگ
آالت ميلگرد پروفيل درب و پنجره و گروه آهن

 نرده
 

   گروه چوب

  - گروه ايزوگام و قيرگوني آسفالت

  گروه شيرآالت بهداشتي

  گروه تاسيسات مكانيكي و انواع عايق حرارتي

  گروه يراق آالت درب و پنجره

 - گروه نقاشي ساختمان

  گروه تاسيسات برقي

  گروه  شيشه

  گروه خدمات

 1391-1396هاي لو درصد تغييرات ساليانه آن به تفكيک سا اجرایيهاي هاي مسكوني شهر تهران و گروههاي ساختمانشاخص قيمت نهاده
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