
 

 1401 پاییزفصل  شهر تهرانساختمانی هاي نهادهو متوسط قیمت  شاخص

 )1390بر مبناي سال پایه (
 شاخص کل

نسبت به فصل  ،درصد 4,6 فصل قبلنسبت به  باشد کهمی 1561,0هاي مسکونی شهر تهران مانهاي ساختشاخص قیمت نهاده 1401پاییزدر فصل 
 .درصد افزایش داشته است 34,7ي مشابه سال قبل درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاري نسبت به دوره 31,6 ،مشابه سال قبل

 تورم فصلی  افزایش
 باشد،میدرصد  4,6قبل(تورم فصلی)شهر تهران نسبت به فصل  هاي مسکونیهاي ساختماندرصد تغییرات شاخص قیمت نهاده 1401 پاییزفصل در 

 .داشته است افزایشواحد درصد  8,0) درصد -3,4که در مقایسه با همین اطالع در فصل قبل (
 آهن آالت، میلگرد، پروفیل درب و پنجره «مربوط به گروه اجرایی  درصد 18,1با فصلی  تورمهاي اجرایی، بیشترین در بین گروه، 1401پاییز  فصلدر 

 .باشدمی» ماسه و شن بتن، سیمان، «گروه اجرایی  مربوط به ،کاهش درصد 2,2کمترین تورم فصلی با و »  و نرده

 تورم نقطه به نقطه  افزایش

 قبل(تورم نقطه به نقطه)هاي مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال هاي ساختماندرصد تغییرات شاخص قیمت نهاده 1401پاییز فصل در
 داشته است.  افزایشواحد درصد  2,3 درصد) 29,3که در مقایسه با همین اطالع در فصل قبل ( باشدمیدرصد  31,6

 بانقطه به نقطه تورم کمترین و  »شیشه « اجرایی گروهمربوط به  درصد 63,9با بیشترین تورم نقطه به نقطه هاي اجرایی، فصل در بین گروه در این
 .باشدمی» ردهنآهن آالت، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و  «گروه اجرایی  درصد مربوط به 15,2

 

 کاهش تورم ساالنه 

منتهی به فصل جاري نسبت به دوره  هاي مسکونی شهر تهران در چهار فصلهاي ساختماندرصد تغییرات شاخص قیمت نهاده 1401پاییز فصل در
 داشته است. کاهشواحد درصد  2,0 درصد) 36,7همین اطالع در فصل قبل ( در مقایسه باکه است درصد بوده  34,7قبل(تورم ساالنه)مشابه سال 

به  مربوطدرصد  14,6تورم با  و کمترین» شیشه « مربوط به گروه اجراییدرصد  76,6با ساالنه هاي اجرایی بیشترین تورم ر این فصل در بین گروهد
بوده است.»  آهن آالت، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده«  گروه  
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)1140 پاییزهاي اجرایی (، به تفکیک گروههاي مسکونی شهر تهرانهاي ساختماننهاده قیمت و تورم شاخص  

نسبت به  و کاهشدرصد  2,2که نسبت به فصل قبل  رسیده است 1641,3 به قیمت 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  27,2فصل مشابه سال قبل 

 .افزایش داشته استدرصد 37,4 ( تورم ساالنه) 
نسبت به فصل  وباشد می بدون تغییرکه نسبت به فصل قبل رسیده است  1436,4 به قیمت عدد شاخصدر این فصل : گروه گچ و گچ کاري

متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم همچنین،  داشته است. درصد افزایش 35,3مشابه سال قبل 
 داشته است. افزایش درصد 38,2  ساالنه) 

نسبت به و  درصد افزایش 0,9ل که نسبت به فصل قب رسیده است 1391,2 به قیمت عدد شاخصدر این فصل : سفال و آجر ،گروه انواع بلوك
متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل( ، داشته است. همچنیندرصد افزایش  33,3فصل مشابه سال قبل 

 درصد افزایش داشته است. 39,8تورم ساالنه) 
نسبت  و درصد افزایش 2,7 قبل که نسبت به فصلرسیده است  1480,2 به قیمت عدد شاخصدر این فصل : گروه موزاییک،کاشی و سرامیک

متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال ، داشته است. همچنین درصد افزایش 31,5به فصل مشابه سال قبل 
 افزایش داشته است.رصد د38,3( تورم ساالنه)  قبل

نسبت به فصل مشابه سال قبل  و درصد افزایش 3,3 قبل که نسبت به فصل رسیده است 1645,6 به قیمت شاخصعدد در این فصل : گروه سنگ
 33,7متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم ساالنه)  ،داشته است. همچنین رصد افزایشد 25,0
 افزایش داشته است. درصد

 18,1 قبل که نسبت به فصل رسیده است 1629,3به  قیمت عدد شاخصدر این فصل : میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نردهگروه آهن آالت، 
متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاري نسبت  ،داشته است. همچنین افزایشرصد د 15,2نسبت به فصل مشابه سال قبل و  افزایشدرصد 

 .افزایش داشته استدرصد  14,6به دوره مشابه سال قبل( تورم ساالنه) 
نسبت به فصل مشابه سال قبل  و درصد افزایش4,0 قبل که نسبت به فصل رسیده است 1975,0به  قیمت عدد شاخص در این فصل :گروه چوب

 32,7متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم ساالنه) ، همچنینداشته است. رصد افزایش د 29,0
 افزایش داشته است.درصد 

نسبت  و درصد افزایش 8,7 قبل که نسبت به فصل رسیده است 1968,4به  قیمت عدد شاخصدر این فصل : قیرگونی و آسفالتگروه ایزو گام،
متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال ، داشته است. همچنینرصد افزایش د 33,0به فصل مشابه سال قبل

 افزایش داشته است.درصد  36,3ساالنه) ( تورم  قبل
نسبت به فصل  و درصد افزایش 2,4 قبل نسبت به فصل رسیده است که 1830,1 به قیمت عدد شاخصدر این فصل : گروه شیر آالت بهداشتی

متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم  ،افزایش داشته است. همچنینرصد د 25,5مشابه سال قبل
 افزایش داشته است.درصد  32,4ساالنه) 

درصد  5,7 قبل که نسبت به فصلرسیده است  2245,9 به قیمت عدد شاخصدر این فصل : گروه تأسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی
متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاري نسبت به  ،داشته است. همچنیندرصد افزایش  28,9نسبت به فصل مشابه سال قبل  و افزایش

 افزایش داشته است.درصد  33,6دوره مشابه سال قبل( تورم ساالنه) 
نسبت به  و درصد افزایش 3,0 قبل که نسبت به فصلرسیده است  1869,5 به قیمت عدد شاخصدر این فصل  :گروه یراق آالت درب و پنجره

متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل(  ،داشته است. همچنیندرصد افزایش  30,3فصل مشابه سال قبل 
 افزایش داشته است.رصد د 32,7تورم ساالنه) 

نسبت به فصل  و درصد افزایش 0,9 قبل که نسبت به فصل رسیده است 2268,9به  قیمت عدد شاخصدر این فصل  گروه نقاشی ساختمان:
متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم  ،داشته است. همچنیندرصد افزایش  41,9مشابه سال قبل 

 افزایش داشته است.درصد  48,5ساالنه) 



نسبت به فصل مشابه سال  و افزایشدرصد 12,3 قبل که نسبت به فصل رسیده است 2452,8 به عدد شاخصدر این فصل  تأسیسات برقی:گروه 
 42,7متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم ساالنه)  ،داشته است. همچنینصد افزایش در 48,9قبل

 است.افزایش داشته درصد 
 63,9نسبت به فصل مشابه سال قبل و درصد افزایش 4,3 قبل که نسبت به فصلرسیده است  1896,9 به عدد شاخصدر این فصل  گروه شیشه:

درصد  76,6متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم ساالنه)  ،داشته است. همچنینرصد افزایش د
 است.افزایش داشته 
 59,9نسبت به فصل مشابه سال قبل و باشدبدون تغییر می قبل که نسبت به فصلرسیده است  1027,2 به عدد شاخصدر این فصل  گروه خدمات:
درصد  55,3متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم ساالنه)  ،داشته است. همچنیندرصد افزایش 

 داشته است.افزایش 
 :1401 پاییز شهر تهران ساختمانی مصالح 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  پاییزبرخی اقالم منتخب در مربوط به  يآمارهاخالصه 

 1401 پاییز- 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

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

 )کیلوگرم 30الی  20خاك رس (کیسه 

 (دستگاه) 7000کولرآبی با قدرت 

 (کیلوگرم) 14ي تیرآهن نمره

 (کیلوگرم) و کمتر 18نمره  سادهمیلگرد 

 کیلویی)50(کیسه  2سیمان پرتلند تیپ 

 کیلوگرم در مترمکعب(مترمکعب) 200بتن آماده با عیار

 رادیاتور(پره)

 (مترمربع) میل 4شیشه ایرانی 

4560000 11000000 7068917 

70000 170000 110857 

53000000 88000000 69032258 

210000 239500 228458 

183000 235000 193992 

500000 580000 527667 

6150000 10500000 7207500 

1700000 2650000 1973298 

1250000 1700000 1510938 
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