
 1399هاي مسکونی شهر تهران در سال هاي ساختمانگزارش شاخص قیمت نهاده

)1390بر مبناي سال پایه (  

درصد افزایش نسبت به  76,4با  1399ل هاي مسکونی شهر تهران در ساهاي ساختمانشاخص قیمت نهاده .1
 کهبوده  423,4معادل  1398که این شاخص در سال ، در حالیرسید 746,9 ، به عدد)1398قبل ( سال

هاي سال مورد شاخص مذکور در تمامی فصلروند یافته بود.  افزایشدرصد  35,1، 1397نسبت به سال 
درصد  30,3تابستان با فصلی این شاخص، در فصل  افزایشبیشترین  ه، بطوریکهبود افزایشی )1399بررسی (

اه بوده است. درصد افزایش همر  6,1و کمترین افزایش فصلی آن در فصل زمستان با 


و  "سنگ"، "آالت، میلگرد، پروفیل درب و پنجرهآهن"هايهاي اجرایی گروهدر میان گروه 1399در سال  .2
درصد داراي بیشترین تورم  92,8و  94,7، 119,6 با به ترتیب "تاسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی"

 53,5و  43,4، 35,2نیز به ترتیب با  "ساختماننقاشی "و  "شیشه"، "خدمات"هاي اند. گروهساالنه بوده
اند.درصد افزایش، کمترین تورم ساالنه را به خود اختصاص داده


به ترتیب با  "سنگ"و  "سیمان، بتن، شن، ماسه"، "آالت، میلگرد، پروفیل درب و پنجرهآهن"هاي گروه .3

هاي ساختمانی شهر تهران نهاده 1399درصد تورم بیشترین تأثیر را در تورم کل سال  94,7و  80,3، 119,6
 43,4، 61,9نیز به ترتیب با  "شیرآالت بهداشتی"و  "شیشه"، "کاريگچ و گچ"هاي اند. شاخص گروهداشته

ن در ایاند. هاي ساختمانی شهر تهران داشتهدرصد تورم، کمترین تأثیرگذاري را در تورم ساالنه نهاده 60,1و 
هاي ساختمانی نیز هاي نهادهتغییرات قیمت، ضریب اهمیت گروه مورد نظر در کل گروهبر تأثیرگذاري عالوه

باشد.مؤثر می


 

 

 

 

 



 

هاي هاي ساختمانشاخص کل نهاده
هاي مسکونی شهر تهران و گروه

 اجرایی

1391سال  1392سال   1393سال   1394سال   1395سال   1396سال   1397سال   1398سال   1399سال    

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

   شاخص کل

  گروه  سیمان بتن شن ماسه

  گروه  گچ و گچ کاري

  گروه  انواع بلوك سفالی و آجر

  گروه موزاییک کاشی سرامیک

  گروه سنگ

آالت میلگرد پروفیل درب و گروه آهن
 پنجره و نرده

 

   گروه چوب

  - گروه ایزوگام و قیرگونی آسفالت

  گروه شیرآالت بهداشتی

گروه تاسیسات مکانیکی و انواع عایق 
 حرارتی

 

  گروه یراق آالت درب و پنجره

 - گروه نقاشی ساختمان

  گروه تاسیسات برقی

  گروه  شیشه

  گروه خدمات
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