
  

  
 

  ١٣٩٨هاي مسكوني شهر تهران فصل پاييز هاي ساختمانگزارش شاخص قيمت نهاده

  ١٣٩٠بر مبناي سال پايه 

  

ساختمانشاخص قيمت نهاده شهر تهران در فصل پاييز هاي  سكوني  شاخص فصل  به عدد  ١٣٩٨هاي م سبت به  سيد كه اين رقم ن ر

درصد افزايش داشته است.  ٣,٤)، قبل (

)  ٢٩,٣درصد بوده است كه نسبت به همين اطالع در فصل قبل ( درصد تغييرات شاخص قيمت نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل 

واحد درصدكاهش داشته است. ١,٩

 ١٣٩٧نسبت به ميانگين شاخص چهار فصل منتهي به پاييز سال  ١٣٩٨درصد تغييرات ميانگين شاخص چهار فصل منتهي به فصل پاييز سال 

  واحد درصد كاهش داشته است. ٧,١) ٤٩,٣درصد بوده كه نسبت به همين اطالع در فصل قبل ( معادل 

درصــد افزايش نســبت به فصــل قبل  ١١,٣با » آهن آالت ميلگرد پروفيل درب و پنجره و نرده«شــاخص قيمت گروه  ١٣٩٨در فصــل پاييز ســال

ست. گروه  شته ا شاخص كل دا شترين تاثير را در  صد و گروه  ٩,٩با » سنگ«بي سفال وآجر«در صد افزايش به ترتيب  ٥,٣با » انواع بلوك ، در

شاخص قيمت نهادهرتبه ساختمانهاي بعدي تاثيرگذاري در افزايش  شتههاي  شهر تهران دا سكوني  ها، اند. همچنين از بين تمامي گروههاي م

و گروه درصد  ٠,١با » سيمان، بتن، شن و ماسه«گروه  ،درصد ١,٠با » ي ساختماننقاش«گروه  ،درصد ٥,٣با » ايزوگام، قيرگوني و آسفالت«گروه 

 اندمواجه بوده كاهش نسبت به فصل قبل درصد  ٠,٦شيرآالت بهداشتي با 

  

شاخص اقالم اصلي    
نسبت به فصل مشابه و  كاهش درصد ٠,١كه در مقايسه با فصل قبل  واحد رسيده ٤٠٣,٩ به ١٣٩٨در پاييز  »ماسهو شن  ،بتن ،مانيس « گروه شاخص

  دهد. درصد افزايش نشان مي ٤٦,٧ سال قبل
 ٢٧,٨ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٦,٦واحد رسيده كه در مقايسه با فصل قبل  ٤٣٣,٦ به ١٣٩٨در پاييز  »يگچ و گچ كار«گروه شاخص 

  درصد افزايش داشته است. 
درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  ٥,٣واحد رسيده كه در مقايسه با فصل قبل  ٣٦٥,٦ به ١٣٩٨در پاييز  »آجروسفال  ،انواع بلوك«گروه شاخص 

  دهد.درصد افزايش نشان مي ٤٩,٤
درصد و نسبت به فصل مشابه سال  ١,٣واحد رسيده كه در مقايسه با فصل قبل  ٣٨٥,٠به  ١٣٩٨در پاييز  »كيسرامو  يكاش ،كييموزا«گروه شاخص 

  درصد افزايش داشته است.  ٣٢,٠قبل 
درصد افزايش  ٣٠,٢درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  ٩,٩واحد رسيده كه در مقايسه با فصل قبل  ٣٧٤,٤به  ١٣٩٨در پاييز  »سنگ«گروه شاخص 

  دهدنشان مي
درصد و   يده است كه در مقايسه با فصل قبلواحد رس به  ١٣٩٨در پاييز  »درب و پنجره و نرده ،ليپروف ،لگرديآهن آالت م«گروه شاخص 

  دهد.درصد افزايش نشان مي نسبت به فصل مشابه سال قبل 



درصد افزايش   رصد و نسبت به فصل مشابه سال قبلد واحد رسيده كه در مقايسه با فصل قبل  به  ١٣٩٨در پاييز  » چوب«گروه شاخص 
  دهدنشان مي
درصد و نسبت به فصل مشابه  واحد رسيده كه در مقايسه با فصل قبل  به  ١٣٩٨در پاييز  »آسفالتو  يرگونيو ق زوگاميا«گروه شاخص 

 دهد.نشان مي كاهشدرصد  ٢,٨سال قبل 
و نسبت به فصل مشابه سال كاهش درصد  ٠,٦ واحد رسيده كه در مقايسه با فصل قبل ٥٥٨,٩به  ١٣٩٨در پاييز  »يبهداشت رآالتيش «گروه شاخص 

  دهد.درصد افزايش نشان مي ٩,٧قبل 
درصد و نسبت به فصل  ٤,٠واحد رسيده كه در مقايسه با فصل قبل  ٥٦٥,٤به  ١٣٩٨در پاييز  »يحرارت قيو انواع عا يكيمكان ساتيتاس«گروه شاخص 

  دهد.درصد افزايش نشان مي ٢٠,٣مشابه سال قبل 
درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  ٠,٦واحد رسيده كه در مقايسه با فصل قبل  ٥٧٥,٥به  ١٣٩٨در پاييز  »آالت درب و پنجره راقي«گروه شاخص 

  دهد.درصد افزايش نشان مي ٢٤,٥
 مشابه سال قبلو نسبت به فصل كاهش رصد د ١,٠واحد رسيده كه در مقايسه با فصل قبل  ٦٢٥,٨به  ١٣٩٨در پاييز  »ساختمان ينقاش«گروه شاخص 

  دهد.درصد افزايش نشان مي ١٨,٤
 ٢٨,٢درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  ٣,٠واحد رسيده كه در مقايسه با فصل قبل  ٦٤٦,٥به  ١٣٩٨در پاييز  »يبرق ساتيتاس «گروه شاخص 

  دهد.درصد افزايش نشان مي
درصد افزايش  ٥,٢درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  ٠,٢واحد رسيده كه در مقايسه با فصل قبل  ٤٠٤,٤به  ١٣٩٨در پاييز  »شهيش«گروه شاخص 

  دهد.نشان مي
درصد  ٢٢,٨و نسبت به فصل مشابه سال قبل بوده بدون تغيير  فصل قبل واحد رسيده كه در مقايسه با ٣٤٥,١ به ١٣٩٨در پاييز  »خدمات«گروه شاخص 

  دهد.افزايش نشان مي
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  
  



 
 
 
                                                                  )١٣٩٠بر مبناي سال پايه (          ١٣٩٨پاييزهاي مسكوني شهر تهران و درصد تغييرات شاخص در فصل هاي ساختمانشاخص قيمت نهاده .١

هاگروه  
ضريب 
 اهميت

 شاخص
درصد تغييرات 

 نسبت به فصل قبل

درصد تغييرات 
نسبت به فصل 
 مشابه سال قبل

درصد تغيير چهار 
فصل منتهي به فصل 

نسبت به   ١٣٩٨ پاييز
دوره مشابه سال قبل 

  (نرخ تورم)

  كل بخش ساختمان

  بتن شن ماسه مانيسگروه  

  يگروه  گچ و گچ كار

  گروه  انواع بلوك سفال آجر

  كيسرام يكاش كييگروه موزا

  گروه سنگ

  درب و پنجره و نرده ليپروف لگرديگروه آهن آالت م

  گروه چوب

  آسفالت يرگونيو ق زوگاميگروه ا

  يبهداشت رآالتيگروه ش

  يحرارت قيو انواع عا يكيمكان ساتيگروه تاس

  آالت درب و پنجره راقيگروه 

  ساختمان يگروه نقاش

  يبرق ساتيگروه تاس

  شهيگروه  ش

  گروه خدمات

  





  

  





١٣٩٠بر مبناي سال پايه (  شهر تهران بر حسب فصل، سال و درصد تغيير ساالنه آن هاي مسكونيهاي ساختمان. شاخص كل قيمت نهاده(  



  

  
  
 

صد 
تغيير 
 ساالنه

  دوره زماني بهار تابستان پاييز زمستان متوسط سال
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