
 

 1401 بهارفصل  شهر تهرانساختمانی نهاده هاي و متوسط قیمت  شاخص

 )1390بر مبناي سال پایه (
 نتایج شاخص: خالصه

 شاخص کل
که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل رسید  1544,2هاي مسکونی شهر تهران به عدد مانهاي ساختشاخص قیمت نهاده 1401بهاردر فصل 

 درصد افزایش داشته است.  26,3 )1222,5(

 تورم فصلی  افزایش
داشته  افزایشواحد درصد  23,3) درصد 3,0درصد بوده است که در مقایسه با همین اطالع در فصل قبل ( 26,3، معادل تورم فصلی 1401در بهار 

 است.
 بل می باشد.منظور از تورم فصلی، درصد تغییر عدد شاخص قیمت در فصل جاري نسبت به عدد شاخص در فصل ق

 کمترین تورم فصلیو  درصد 55,8با »  سیمان،بتن،شن،ماسه «مربوط به گروه اجرایی فصلی  تورمهاي اجرایی، بیشترین فصل در بین گروه در این
 باشد. درصد می 10,9با »  سنگ « مربوط به گروه اجرایی

 تورم نقطه به نقطه  افزایش

 افزایشواحد درصد  7,9 درصد) 35,5درصد بوده است که در مقایسه با همین اطالع در فصل قبل ( 43,4تورم نقطه به نقطه معادل  1401در بهار 
 داشته است. 

 باشد.شاخص قیمت فصل مشابه سال قبل می نسبت به در فصل جاري منظور از تورم نقطه اي، درصد تغییر شاخص قیمت
» آهن آالت، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده «گروه اجرایی و  تورم درصد بیشترین 92,1با » شیشه «هاي اجرایی، گروه فصل در بین گروه در این

 را به خود اختصاص داده است. کمترین تورم نقطه به نقطه،درصد 18,2با 
 

 کاهش تورم ساالنه 

داشته  کاهشواحد درصد  10,5 درصد) 55,3که نسبت به همین اطالع در فصل قبل (است درصد بوده  44,8 معادل ، تورم ساالنه 1401 بهار در
 است.

 باشد.سبت به همین اطالع در سال قبل مین قیمت چهار فصل منتهی به فصل مورد نظر، منظور از تورم ساالنه، درصد تغییر متوسط شاخص 
   گروه درصد متعلق به  28,1تورم با  درصد و کمترین 86,3با » شیشه « مربوط به گروه اجراییتورم  اجرایی بیشترینهاي فصل در بین گروه در این

بوده است.»  آهن آالت، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده«   
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)1140 بهارقیمت و تورم، به تفکیک گروههاي اجرایی ( شاخص  

نسبت به فصل  وافزایش درصد  55,8که نسبت به فصل قبل  رسیده است 1984,4 به شاخص عدددر این فصل  :ماسه و شن ،بتن ،گروه سیمان 
             متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبلهمچنین،  داشته است.درصد افزایش  69,7مشابه سال قبل 

 .افزایش داشته استدرصد  68,5( تورم ساالنه) 
نسبت به فصل مشابه  و درصد افزایش 26,0که نسبت به فصل قبل رسیده است  1402,4 به عدد شاخصدر این فصل :  گچ کاريگروه گچ و 

  متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم ساالنه) همچنین،  داشته است. درصد افزایش 43,1سال قبل 
 است.داشته  افزایش درصد 45,1

نسبت به فصل و  درصد افزایش 16,1که نسبت به فصل قبل رسیده است 1272,1 به عدد شاخصدر این فصل : سفال و آجر ،گروه انواع بلوك
متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم ، داشته است. همچنیندرصد افزایش  41,6مشابه سال قبل 

 درصد افزایش داشته است. 46,5ساالنه) 
نسبت به  و درصد افزایش 20,1 قبل که نسبت به فصلرسیده است  1411,1 به عدد شاخصدر این فصل : گروه موزاییک،کاشی و سرامیک

 متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل، داشته است. همچنین درصد افزایش 46,3فصل مشابه سال قبل 

 افزایش داشته است.درصد  50,0( تورم ساالنه) 
نسبت به فصل مشابه سال قبل  و درصد افزایش 10,9 قبل که نسبت به فصل رسیده است 1509,4 به عدد شاخصدر این فصل : گروه سنگ

 57,2متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم ساالنه)  ،داشته است. همچنین درصد افزایش 32,6
 افزایش داشته است. درصد

درصد  11,3 قبل که نسبت به فصل رسیده است 1592,7به  عدد شاخصدر این فصل : گروه آهن آالت، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده
متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاري نسبت به  ،داشته است. همچنینرصد افزایش د 18,2قبل  نسبت به فصل مشابه سالو  افزایش

 .افزایش داشته استدرصد  28,1دوره مشابه سال قبل( تورم ساالنه) 
 37,4نسبت به فصل مشابه سال قبل  و درصد افزایش 14,5 قبل که نسبت به فصل رسیده است 1867,0به  عدد شاخص در این فصل :گروه چوب

درصد  39,8متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم ساالنه) ، داشته است. همچنینرصد افزایش د
 افزایش داشته است.

نسبت به  و درصد افزایش 16,3 قبل که نسبت به فصل رسیده است 1784,1به  عدد شاخصدر این فصل : قیرگونی و آسفالتگروه ایزو گام،
 متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل، داشته است. همچنینرصد افزایش د 46,3فصل مشابه سال قبل

 افزایش داشته است.درصد  36,8ساالنه) ( تورم 
نسبت به فصل مشابه  و درصد افزایش 15,8 قبل نسبت به فصل رسیده است که 1770,6 به عدد شاخصدر این فصل : گروه شیر آالت بهداشتی

متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم ساالنه)  ،افزایش داشته است. همچنینرصد د 37,0سال قبل
 افزایش داشته است.درصد  44,8

 درصد افزایش 14,7 قبل که نسبت به فصلرسیده است  2129,7 به عدد شاخصدر این فصل : گروه تأسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی
متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاري نسبت به دوره مشابه  ،داشته است. همچنیندرصد افزایش  40,4نسبت به فصل مشابه سال قبل  و

 افزایش داشته است.درصد  40,6سال قبل( تورم ساالنه) 
نسبت به فصل  و درصد افزایش 13,8 قبل که نسبت به فصلرسیده است  1722,3 به عدد شاخصدر این فصل  :ق آالت درب و پنجرهگروه یرا

متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم  ،داشته است. همچنیندرصد افزایش  35,6مشابه سال قبل 
 داشته است.افزایش درصد  37,9ساالنه) 

نسبت به فصل مشابه  و درصد افزایش 25,2 قبل که نسبت به فصل رسیده است 2047,5به  عدد شاخصدر این فصل  گروه نقاشی ساختمان:
متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم ساالنه)  ،داشته است. همچنیندرصد افزایش  53,9سال قبل 

 افزایش داشته است.صد در 49,8



نسبت به فصل مشابه  و درصد افزایش 17,3 قبل که نسبت به فصل رسیده است 2195,2 به عدد شاخصدر این فصل  گروه تأسیسات برقی:
متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم ساالنه)  ،داشته است. همچنیندرصد افزایش  47,1سال قبل

 افزایش داشته است.درصد  39,7
 92,1نسبت به فصل مشابه سال قبل و درصد افزایش 35,5 قبل که نسبت به فصلرسیده است  1708,0 به عدد شاخصدر این فصل  گروه شیشه:
درصد  86,3متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم ساالنه)  ،داشته است. همچنیندرصد افزایش 

 افزایش داشته است.
 60,7نسبت به فصل مشابه سال قبل و درصد افزایش 52,9 قبل که نسبت به فصلرسیده است  995,2 به عدد شاخصدر این فصل  گروه خدمات:
درصد  42,8متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم ساالنه)  ،داشته است. همچنیندرصد افزایش 

 افزایش داشته است.
 :1401 بهار ساختمانی مصالح از قیمت آمارگیري متوسط قیمتخالصه نتایج 

تابستان  ازشود. تهران توسط مرکز آمار ایران اجرا می ماهه در سطح شهرصورت ششبه 1365ال از س از قیمت مصالح ساختمانی آمارگیري طرح
 انفروشمدهیا ع گانبا مراجعه به تولیدکنند قیمت مصالح ساختمانی اطالعات مربوط به آمارگیري،این شود. دراین طرح بصورت فصلی اجرا می 1400

 شود. آوري میجمعو با استفاده از تبلت،  مصالح ساختمانی
 :باشدمی ریصورت زبه 1401سال  بهاربرخی اقالم منتخب در مربوط به  يآمارهاخالصه 

 1401 بهار - ساختمانی مصالح برخی اقالم متوسط قیمت

 

شاخص قیمت  /شاخص هاي قیمتدر بخش داده ها و اطالعات آماري /   www.amar.org.irآدرس رگاه ملی آمار به نتایج تفصیلی این طرح به زودي در د
 .قرار خواهد گرفت ،/ نشریاتنهاده هاي ساختمانهاي مسکونی

 عنوان

 قیمت متوسطترین و ، بیشکمترین

 مصالح ساختمانی (ریال) 

 کمترین

 قیمت

 ترین بیش

 قیمت

 متوسط 

 قیمت

 6527250 11000000 4000000 (مترمربع)ي یک درجه -سنگ پالك صیقلی تراورتن سفید

 99148 170000 60000 )کیلوگرم 30الی  20خاك رس (کیسه 

 62872414 69000000 51000000 7000کولرآبی با قدرت 

 182782 189180 174150 (کیلوگرم) 14ي تیرآهن نمره

 194065 233000 173000 (کیلوگرم) و کمتر 18ساده نمره میلگرد 

 713500 900000 580000 کیلویی)50(کیسه  2پرتلند تیپ سیمان 

 9744000 12500000 8200000 کیلوگرم در مترمکعب(مترمکعب) 200بتن آماده با عیار

 1893189 2300000 1550000 رادیاتور(پره)

 1398759 1700000 1032000 میل 4شیشه ایرانی 
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