
 

 
 

 1398هاي مسکونی شهر تهران فصل پاییز هاي ساختمانگزارش شاخص قیمت نهاده

 1390بر مبناي سال پایه 

 

ساختمانشاخص قیمت نهاده صل پاییز هاي  شهر تهران در ف سکونی  صل  422,0به عدد  1398هاي م شاخص ف سبت به  سید که این رقم ن ر
درصد افزایش داشته است.  3,7)، 407,0قبل (

سبت به فصل مشابه سال قبل معادل  سبت به همین اطالع در فصل قبل  27,5درصد تغییرات شاخص قیمت ن   )29,0(درصد بوده است که ن
 واحد درصدکاهش داشته است. 1,5

 1397نسبت به میانگین شاخص چهار فصل منتهی به پاییز سال  1398درصد تغییرات میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال 
واحد درصد کاهش داشته است. 7,1) 49,2درصد بوده که نسبت به همین اطالع در فصل قبل ( 42,1معادل 

سال صل پاییز  صل قبل  14,4با »  آهن آالت میلگرد پروفیل درب و پنجره و نرده «شاخص قیمت گروه  1398در ف سبت به ف صد افزایش ن در
ست. گرو شته ا شاخص کل دا شترین تاثیر را در  صد و گروه  3,7با » خدمات«ه بی صد افزایش به ترتیب رتبه 6,5با » چوب«در هاي بعدي در

شاخص قیمت نهاده ساختمانتاثیرگذاري در افزایش  شتههاي  شهر تهران دا سکونی  مان سی«ها، گروه اند. همچنین از بین تمامی گروههاي م

سه شن و ما صد و گروه  8,1با » ،بتن ، سفال وآج«در صد و گروه  1,4با » رانواع بلوك ، سرامیک«در شی و  صد کاهش  1,0با » موزاییک ،کا در
 اند.نسبت به فصل قبل به ترتیب بیشترین تاثیر گذاري در کاهش شاخص کل را به خود اختصاص داده

 
شاخص اقالم اصلی    

نسبت به فصل مشابه و  کاهش درصد که در مقایسه با فصل قبل  واحد رسیده به  1398در پاییز  " ماسهو شن ،بتن ، مانیس " گروه شاخص
 دهد. درصد افزایش نشان می  سال قبل
 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل   واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل   به 1398در پاییز  " يگچ و گچ کار "گروه شاخص 

 درصد افزایش داشته است. 
و نسبت به فصل مشابه کاهش درصد  واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل   به 1398در پاییز  " آجروسفال ،انواع بلوك  "گروه شاخص 

 دهد.درصد افزایش نشان می سال قبل 
و نسبت به فصل کاهش درصد  واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل  به  1398در پاییز  " کیسرامو  یکاش، کییموزا "گروه شاخص 

 درصد افزایش داشته است.  مشابه سال قبل 
درصد  و نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش درصد  واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل  به  1398در پاییز  " سنگ "گروه شاخص 

 دهدافزایش نشان می
درصد   واحد رسیده است که در مقایسه با فصل قبل  به  1398در پاییز  " درب و پنجره و نرده، لیپروف، لگردیآهن آالت م "گروه شاخص 

 دهد.درصد افزایش نشان می و نسبت به فصل مشابه سال قبل 
درصد  درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل   واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل  به  1398در پاییز  " چوب "گروه شاخص 

 دهدافزایش نشان می



درصد و نسبت به فصل مشابه  واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل  به  1398در پاییز  " آسفالتو  یرگونیو ق زوگامیا "گروه شاخص 
 دهد.درصد افزایش نشان می سال قبل 
درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل   واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل به  1398در پاییز  " یبهداشت رآالتیش "گروه شاخص 

 دهد.درصد افزایش نشان می 
درصد و نسبت به  واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل  به  1398در پاییز  " یحرارت قیو انواع عا یکیمکان ساتیتاس "گروه شاخص 

 دهد.درصد افزایش نشان می فصل مشابه سال قبل 
درصد و نسبت به فصل مشابه سال  واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل  به  1398در پاییز  " آالت درب و پنجره راقی "گروه شاخص 

 دهد.درصد افزایش نشان می قبل 
  رصد و نسبت به فصل مشابه سال قبلد واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل  به  1398پاییز در  " ساختمان ینقاش "گروه شاخص 

 دهد.درصد افزایش نشان می
 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل  به  1398در پاییز  " یبرق ساتیتاس "گروه شاخص 

 دهد.درصد افزایش نشان می
درصد افزایش  درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل  به  1398در پاییز  " شهیش "گروه شاخص 

 دهد.نشان می
درصد  درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل   فصل قبل واحد رسیده که در مقایسه با  به 1398در پاییز  " خدمات "گروه شاخص 

 دهد.افزایش نشان می
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                       )1390بر مبناي سال پایه (          1398پاییزهاي مسکونی شهر تهران و درصد تغییرات شاخص در فصل هاي ساختمانشاخص قیمت نهاده .1
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1390بر مبناي سال پایه (  هاي مسکونی شهر تهران بر حسب فصل، سال و درصد تغییر ساالنه آنهاي ساختمان. شاخص کل قیمت نهاده( 
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