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     هاي نشريات مركز آمار ايران نشانه 
 

 آمار گردآوري نشده است.          -        
 آمار در دسترس نيست.             0 0 0
 ذاتاً يا عمالً وجود ندارد.            ×   
 معني است. جمع و محاسبه غير ممكن يا بي       ×  ×   

 رقم كمتر از نصف واحد است.                  
 نظركردن است. رقم )نسبت( ناچيز و قابل صرف                 

 ير قطعي است. رقم غ          *  
 تخميني دارد. رقم جنبه         **  

             دليل حفظ محرمانگي، رقم قابل انتشار نيستبه. 
  

 

 

// 



 5                                                                                     9316 بهار -هاي مسكوني شهر تهراننهاي ساختمانهادهشاخص قيمت 

 

 پيشگفتار 

مله از ج .باشدهاي كارآمد نيازمند اطالعات و آمارهاي صحيح در خصوص عوامل تاثيرگذار بر بخش مسكن در جامعه ميترديد اتخاذ سياستبي

تكميل و احددا   بر قيمت زمين، قيمت مصالح و دستمزد نيروي انساني است. با توجه به سهم عمده مصالح در  عوامل موثر در اين بخش عالوه

تواند تغييرات قيمتي بخش مسكن را به خوبي توضديح دهدد و ابدزار مناسدبي بدراي      هاي ساختماني ميشاخص قيمت نهادهک بناي مسكوني، ي

   .باشدسياستگذاران اين بخش مي

ايدن بخدش يدک ضدرورت محسدو        آوري اطالعدات در هاي آماري، جمدع عنوان يک پايگاه توليد داده هبا توجه به رسالت مركز آمار ايران ب

ن به صورت فصلي اجرا و نتايج آ 0931سال از  “هاي مسكوني شهر تهرانهاي ساختمانطرح آمارگيري از قيمت نهاده”گردد. به اين منظور مي

 گردد.منتشر مي 0931بر اساس سال پايه 

نظدرات و   ارائده الن و پژوهشگران قرار گيرد و صداحبنظران بدا   ريزان، مسئور اين نشريه مورد استفاده برنامهاميد است اطالعات عرضه شده د

 اي كه به عهده دارد، ياري فرمايند.هاي خود اين مركز را در انجام وظيفهپيشنهاد

 

  ايران آمار مركز

 

 



 

 

 صفحه                                                                                                                                                                         عنوان         

 

 

 

 

 0931و  0931هاي لسا در فصل بهار هاي مسكوني شهر تهرانهاي ساختمانشاخص قيمت نهاده

 (0931 -0931هاي ؛ به تفكيک فصل )سالهاي مسكوني شهر تهرانهاي ساختمانقيمت نهاده كل شاخص

 ؛ به تفكيک فصل )تورم فصلي(هاي مسكوني شهر تهرانهاي ساختمانقيمت نهاده شاخصدرصد تغييرات فصلي 

 نسبت به فصل مشابه سال قبل؛ به تفكيک فصل )تورم نقطه به نقطه( ني شهر تهرانهاي مسكوهاي ساختمانقيمت نهاده شاخصدرصد تغييرات 

 هاي مسكوني شهر تهرانهاي ساختمانقيمت نهادهكل  شاخص

 گروه سيمان، بتن، شن و ماسهقيمت كل  شاخص

 كاريگروه گچ و گچقيمت كل  شاخص

 گروه انواع بلوک سفالي و آجرقيمت كل  شاخص

 گروه موزاييک، كاشي و سراميکقيمت كل  شاخص

 سنگگروه قيمت كل  شاخص

 آالت، ميلگرد و پروفيل در  و پنجرهگروه آهنقيمت كل  شاخص

 گروه چو قيمت كل  شاخص

 گروه ايزوگام، قيرگوني و آسفالتقيمت كل  شاخص

 گروه شيرآالت بهداشتيقيمت كل  شاخص

 ات مكانيكيگروه تاسيسقيمت كل  شاخص

 آالت در  و پنجرهگروه يراققيمت كل  شاخص

 گروه نقاشي ساختمانقيمت كل  شاخص

 گروه تاسيسات برقيقيمت كل  شاخص

 گروه شيشهقيمت كل  شاخص

 گروه خدماتقيمت كل  شاخص

 

 

 

 0931-0931 هايک فصل، در سالهاي مسكوني شهر تهران، به تفكيهاي ساختمانشاخص قيمت نهاده -0

  ...................... 0931-0931 يهاسال در فصل کيتفك به ،قبل فصل به نسبت تهران شهر يمسكون يهاساختمان يهانهاده متيق شاخص رييتغدرصد  -2

 ار فصل منتهيچه به نسبت موردنظر فصل به يمنته فصل چهار در تهران شهر يمسكون يهاساختمان يهانهاده متيق شاخص اترييتغ درصد -9

  .................................................................................................................................................... 0931-0931ي هادرسال ،فصل کيتفك به ،به فصل مشابه سال قبل   

  در فصل کيتفك به قبل سال مشابه فصل به نسبت تهران شهر يمسكون يهاساختمان يهانهاده متيق شاخص رييتغدرصد  -4

  .................................................................................................................................................................................................................................... 0931-0931 يهاسال    

  ...................... 0931 -0931هاي لسا بهاردر فصل هاي اصلي و درصد تغييرات آن ان و گروههاي مسكوني شهر تهرهاي ساختمانشاخص قيمت نهاده -5

 



  9                                                                              9317 بهار -هاي مسكوني شهر تهرانهاي ساختمانشاخص قيمت نهاده

 

 مشخصات طرح

 

 هدف كلي 

 هاي مسكوني در سطح شهر تهران.هاي ساختمانت فصلي و ساالنه شاخص قيمت نهادهمحاسبه تغييرا

 

 اهداف تفصيلي

 طح شهر تهران به صورت فصلي و ساالنههاي مسكوني در سهاي ساختمانمحاسبه شاخص كل قيمت نهاده -0

 هاي مسكوني در سطح شهر تهران هاي ساختمانمربوط به اعداد شاخص قيمت نهاده تهيه سري زماني -2

به تفكيک فصلي، هاي مسكوني در سطح شهر تهران تمانهاي ساخدرصد تغييرات شاخص كل قيمت نهادهتهيه سري زماني مربوط به  -9

 نقطهساالنه و نقطه به 

 

 نوع آمارگيري

ها در اختيار دفتر شاخص قيمتگيري آن توسط شركت آسان تهيه شده و گيري است كه طرح نمونهروش آمارگيري در اين طرح روش نمونه

 قرار گرفته است.

 

 زمان آماري 

 در مورد اقالم مورد بررسي، زمان آماري طول يک فصل است.

 

  زمان آمارگيري

 ستم لغايت سي ام آخرين ماه هر فصل است.زمان قيمت گيري از بي

 

 چارچوب آماري

هاي فروش مصالح ساختماني منتخب اين طرح فعاليت فروشي كه فعاليت اصلي آن يكي ازفروشي و خردههاي توليدكننده، عمدهفهرست كارگاه

 باشد.مي

 

 جامعه هدف 

 اشد.بهاي مسكوني ميهاي توليد ساختماننهاده تماميجامعه هدف شامل 

 

 پوشش جغرافيايي طرح

 باشد.پوشش جغرافيايي اين طرح شهر تهران مي

 

 كاربرد طرح 

 هاي نتايج اين طرح عبارتند از:ترين كاربردمهم

 شهر تهران   هاي مسكونيدر ساختمان هاي چهار طبقه به همراه پاركينگنگي نوسانات قيمت ساخت آپارتمانبررسي چگو -

 هاي ملي به قيمت ثابت ديل حسا تهيه آمارهاي الزم براي تع -

 هاي توسعه اقتصادي ارزيابي برنامه -

 

 

 



 9317 بهار -هاي مسكوني شهر تهراناختمانهاي سشاخص قيمت نهاده                                               01

 

 مهم ترين كاربران

ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، بانک مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، هاي دولتي نظير معاونت برنامهنهادها و سازمان تمامي -

ي ساختمان استان تهران، شهرداري تهران، اتحاديه مشاوران امالک تهران، اتحاديه لوازم وزارت راه، مسكن و شهرسازي، سازمان نظام مهندس

 بهداشتي و ساختماني، اتحاديه گچ، آهک و مصالح ساختماني

 هاي مليمتوليان تهيه حسا  -

 اساتيد دانشگاه و دانشجويان، محققان و پژوهشگران اقتصادي -

 صادي ريزان اقتساير سياستگذاران و برنامه -

 

 آوري اطالعاتروش جمع

 باشد.هاي نمونه و مصاحبه حضوري ميصورت مراجعه مستقيم آمارگير به كارگاهه روش گردآوري اطالعات در اين طرح ب

 

 هاي مسكوني شهر تهرانهاي ساختمانهاي محاسباتي شاخص قيمت نهادهفرمول

 شود:استفاده ميبراي محاسبه شاخص قيمت اقالم ساختماني از فرمول السپيرز 
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 در رابطه فوق:
tI هاي مسكوني شهر تهران در دوره هاي ساختمان: شاخص قيمت نهادهt 
t

ip  قيمت نهاده ساختماني :i ام در دورهt 
o

iq  مقدار فروش نهاده ساختماني :iوره پايهام در د 
o

ip  قيمت نهاده ساختماني :iام در دوره پايه 
o

i

o

i qp ارزش نهاده ساختماني :iام در دوره پايه 
o

i

t

i qp 1

 (t-1ام در دوره زماني )i: ارزش نهاده ساختماني 
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 تعاريف و مفاهيم
 

 

 

ني اقالم ساختما  

ن است.هاي مسكوني شهر تهراهاي ساختماني تيپ غالب ساختمانمصالح ساختماني و نيروي انساني بكار رفته در فعاليت تمامي شامل  

 

 تيپ غالب 

باشد.هاي مسددكوني چهار طبقه روي پيلوت، جمعا پنج طدبقه ميبا توجه به مطالعات انجام شده در اين طدرح، ساختمان  

 

ماني قيمت اقالم ساخت  

مبلغي است كه كارگاه يا توليدكننده مصالح ساختماني در آخرين  معادل باشد ومنظور از قيمت در اين طرح، قيمت به تعادل رسيده فروش مي

 معامله انجام شده در طول زمان آماري در مقابل فروش واحد معيني از اقالم دريافت كرده است.

 

 قيمت دوره جاري

باشد. بنابراين فصل مورد آمارگيري تا روز مراجعه مامور آمارگير( مي در م در زمان آماري تعيين شده )از روز اول ماهآخرين قيمت عملي فروش قل

مورد نظر در زمان آماري است. جعه شده است، فروش قلمرط الزم براي درج قيمت قلم مورد نظر در كارگاهي كه به آن مراش
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 هاخالصه يافته

 هاي مسكوني شهر تهرانهاي ساختمانقيمت نهادهشاخص درصد تغييرات 

 9317 بهارفصل 

 

 به فصل مشابه سال قبل نسبت 0931 بهارفصل  نسبت به فصل قبل 0931 بهارفصل 

 افزايش كاهش افزايش كاهش

 4/02  9/21 

 

 

 

 

 نسبت به فصل مشابه سال قبل 0931زمستانفصل  نسبت به فصل قبل 0931 زمستانفصل 

 افزايش كاهش افزايش كاهش

 1/9  4/01 

 

 

 

 

 

 0931 بهارنسبت به چهار فصل منتهي به فصل  0931 بهارچهار فصل منتهي به فصل 

 افزايش كاهش

 4/01 
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 7931های مسکونی شهر تهران فصل بهار های ساختمانگزارش شاخص قیمت نهاده

 7931بر مبنای سال پایه 

، كه نسبت 25152برابر با  0931 ، در فصل بهار0931بر مبناي سال پايه  هاي مسكوني شهر تهران،هاي ساختمانل قيمت نهادهشاخص ك        

يرات شاخص درصد افزايش داشته است. درصد تغي 2159 (،03150درصد افزايش و نسبت به فصل مشابه سال قبل )0254، (22950به فصل قبل )

به همين اطالع در فصل درصد بوده كه نسبت  0154نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل  0931كل در چهار فصل منتهي به فصل بهار سال 

است كه نسبت به  22153برابر با  0931در فصل بهار « سيمان، بتن، شن و ماسه»شاخص گروه  ايش روبرو بوده است.درصد( با افز0259قبل )

 351است كه نسبت به فصل قبل  22552برابر با  0931در فصل بهار « كاريگچ و گچ»درصد افزايش داشته است. شاخص گروه  053بل فصل ق

درصد  151است كه نسبت به فصل قبل  03554برابر با  0931در فصل بهار « انواع بلوک سفالي و آجر»درصد افزايش داشته است. شاخص گروه 

درصد  159است كه نسبت به فصل قبل  21151برابر با  0931در فصل بهار « كاشي و سراميک موزاييک،»خص گروه افزايش داشته است. شا

درصد افزايش داشته است.  151است كه نسبت به فصل قبل  22151برابر با  0931در فصل بهار « سنگ»افزايش داشته است. شاخص گروه 

درصد افزايش  2052است كه نسبت به فصل قبل  25554برابر با  0931در فصل بهار « پنجرهآهن آالت، ميلگرد و پروفيل در  و »شاخص گروه 

درصد افزايش داشته است. شاخص  0550 است كه نسبت به فصل قبل 24153برابر با  0931در فصل بهار « چو »داشته است. شاخص گروه 

درصد افزايش داشته است. شاخص  0151است كه نسبت به فصل قبل  21951برابر با  0931 در فصل بهار« ايزوگام، قيرگوني و آسفالت»گروه 

درصد افزايش داشته است. شاخص گروه  0053است كه نسبت به فصل قبل  99150برابر با  0931در فصل بهار « شيرآالت بهداشتي»گروه 

درصد افزايش داشته است.  0051نسبت به فصل قبل است كه  22359برابر با  0931در فصل بهار « هاي حرارتيتاسيسات مكانيكي و انواع عايق»

درصد افزايش داشته است.  0151است كه نسبت به فصل قبل  90151برابر با  0931در فصل بهار « آالت در  و پنجرهيراق»شاخص گروه 

يش داشته است. شاخص گروه درصد افزا 0252است كه نسبت به فصل قبل  91355برابر با  0931در فصل بهار « نقاشي ساختمان»شاخص گروه 

در « شيشه»درصد افزايش داشته است. شاخص گروه  0452است كه نسبت به فصل قبل  91151برابر با  0931در فصل بهار  «تاسيسات برقي»

هار در فصل ب« خدمات»درصد افزايش داشته است. در نهايت شاخص گروه  252است كه نسبت به فصل قبل  22154برابر با  0931فصل بهار 

 درصد افزايش داشته است. 0455است كه نسبت به فصل قبل  21452برابر با  0931
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نمودارها
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 9317و  9311 هايسال بهارفصل در  هاي مسكوني شهر تهرانهاي ساختمانشاخص قيمت نهاده
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 (9311-9317هاي )سال هاي مسكوني شهر تهران؛ به تفكيك فصلهاي ساختمانقيمت نهادهكل شاخص 
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 )تورم فصلي(فصل تفكيك به  ؛شهر تهران هاي مسكونيهاي ساختماندرصد تغييرات فصلي شاخص قيمت نهاده
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تفكيك ؛ به نسبت به فصل مشابه سال قبل هاي مسكوني شهر تهرانهاي ساختماندرصد تغييرات شاخص قيمت نهاده 

 )تورم نقطه به نقطه(فصل 
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هاي مسكوني شهر تهرانهاي ساختمانقيمت نهاده كلشاخص  

 ماسهو شن  ،بتن ،گروه سيمانقيمت شاخص 
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كاريگچ و گچگروه قيمت شاخص   

 
 

 

گروه انواع بلوک سفالي و آجرقيمت شاخص  
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سراميكو كاشي  ،موزاييك گروه قيمت شاخص  

 
 

 

سنگ گروهقيمت شاخص   
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پروفيل درب و پنجره و ميلگرد ،آهن آالت گروهقيمت خص شا

 

چوب گروهقيمت شاخص 



  11                                                                              9317 بهار -هاي مسكوني شهر تهرانهاي ساختمانشاخص قيمت نهاده

 

آسفالتو قيرگوني  ،ايزوگام گروهقيمت شاخص 

گروه شيرآالت بهداشتيقيمت شاخص 
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تاسيسات مكانيكي گروهقيمت شاخص 

 

 آالت درب و پنجره يراق گروهقيمت شاخص 

 



  11                                                                              9317 بهار -هاي مسكوني شهر تهرانهاي ساختمانشاخص قيمت نهاده

 

تمانگروه نقاشي ساخقيمت  شاخص

 

گروه تاسيسات برقيقيمت  شاخص
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گروه شيشهقيمت شاخص 

 

 

 خدماتقيمت گروه شاخص 
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 هاي آماريجدول

 

 

 هاي آماريجدول



 10 9317 بهار -اي ساختمان هاي مسكوني شهر تهرانشاخص قيمت نهاده ه

 

 (9311= 911)              9311-9317هاي در سال ،به تفكيك فصل ،هاي مسكوني شهر تهرانهاي ساختمانشاخص قيمت نهاده -9

 متوسط سال زمستان پاييز انتابست بهار سال

0931 .....................................................  1/31 4/31 1/32 0/012 1/011 

0930 .....................................................  3/0011/0904/0453/0521/091
0932 .....................................................  0/011 1/011 1/011 1/011 9/013 

0939 .....................................................  0/012 4/024 1/024 3/014 5/021 

0934 .....................................................  9/0121/0120/0111/0152/011
0935 .....................................................  3/0291/0215/0391/0303/022
0931 .....................................................  0/0311/2001/2010/2290/202
9317 ........................................ 8/051     

 

 

 

در  ،به تفكيك فصل ،نسبت به فصل قبل هاي مسكوني شهر تهرانهاي ساختمانشاخص قيمت نهاده اتدرصد تغيير -0

  (9311= 911)                                                                                                                                                         9311-9317 هايسال

 زمستان پاييز  تابستان بهار  سال

0931 .....................................................  * 5/0 2/0 1/3 

0930 .....................................................  2/2 5/02 5/01 2/5 

0932 .....................................................  2/00 0/1- 1/0- 2/0 

0939 .....................................................  2/45/92/19/5-
0934 .....................................................  3/0 2/1 4/0- 2/1- 

0935 .....................................................  1/44/01/91/0-
0931 .....................................................  3/29/14/21/9
9317 ........................................ 4/90    
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 نسبت به مورد نظر هاي مسكوني شهر تهران در چهار فصل منتهي به فصلهاي ساختمانشاخص قيمت نهاده اتدرصد تغيير 

                                       9311- 9317 هايسال در ،تفكيك فصل به ،سال قبل مشابه لفصل منتهي به فص چهار      

 زمستان پاييز تابستان بهار سال

0931 .....................................................  ** * * 

0930 .....................................................  ** * 1/91 

0932 .....................................................  5/422/41 5/90 2/29 

0939 .....................................................  2/041/3 1/2 1/1 

0934 .....................................................  4/54/2 9/0- 2/0- 

0935 .....................................................  0/0-2/1 5/4 1/1 

0931 .....................................................  1/13/3 4/01 9/02 

9317 .......................................... 4/97    

 

 

 

 

 در  ،به تفكيك فصل ،هاي مسكوني شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبلهاي ساختمانشاخص قيمت نهاده درصد تغيير 

                                                                                                                                           9311-9317هاي سال      

****

3/20 2/95 5/41 5/40 

5/450/233/042/00
1/45/21/013/2
0/10/9-1/4-5/1
0/94/43/30/3
2/14/091/024/01
3/07    
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  هايلسا بهاردر فصل هاي اصلي و درصد تغييرات آن هاي مسكوني شهر تهران و گروههاي ساختمانشاخص قيمت نهاده -5

     9317-9311                                                                                                                                                        (911 =9311)  

  نام فعاليت
 شاخص

3109 بهارفصل   

 درصد تغيير شاخص

نسبت به 1093بهار  

 درصد تغيير شاخص

نسبت به 1309 بهار  

 فصل قبل
فصل مشابه 

 سال قبل
 فصل قبل

فصل مشابه 

 سال قبل

 4/903/07 1/0 0/7 8/051  ..............................................................  شاخص كل
 1/1 4/0 0/03 3/0 3/221  ............................................   ماسهو شن  ،بتن ،گروه سيمان

 2/9 0/9 0/02 1/3 2/225  ...............................................................  گروه گچ و گچ كاري

 2/4 1/2 2/01 1/1 4/035  ................................................ گروه انواع بلوک سفالي و آجر

 1/4 5/2 5/02 9/1 1/211  ........................................  سراميک و كاشي ،موزاييک گروه

 1/1 -0/1 0/1 1/1 1/221  ................................................................................   گروه سنگ

 3/09 0/9 1/10 2/20 4/255  .....   پروفيل در  و پنجره و نرده ،آالت ميلگردگروه آهن

 0/3 2/0 2/90 0/05 3/241  .................................................................................  گروه چو 

 9/1 4/0 0/94 1/01 1/219  ..........................................   گروه ايزوگام و قيرگوني آسفالت

 1/09 1/1 9/91 3/00 0/991  .........................................................   وه شيرآالت بهداشتيگر

 2/1 1/0 1/92 1/00 9/223  ..................  گروه تاسيسات مكانيكي و انواع عايق حرارتي

 2/1 4/0 0/21 1/01 1/901  ..............................................   گروه يراق آالت در  و پنجره

 1/2 2/5 3/24 2/02 5/913  ............................................................   گروه نقاشي ساختمان

 5/2 1/1 5/91 2/04 1/911  ...............................................................   گروه تاسيسات برقي

 -5/1 3/1 1/21 2/2 4/221  ...............................................................................  گروه شيشه

 5/5 1/5 9/02 5/04 2/214  .............................................................................   گروه خدمات


