
 

 1400 فصل زمستان شهر تهران ساختمانی نهاده های و متوسط قیمت  قیمت شاخص 

 ( 1390بر مبنای سال پایه )
 نتایج شاخص:   خالصه

 شاخص کل

كه اين رقم نسبت به شاخص فصل قبل  رسيد    1222.5هاي مسكوني شهر تهران به عدد  هاي ساختمانشاخص قيمت نهاده  1400زمستاندر فصل  

 درصد افزايش داشته است.  3.0، (1186.3)

 تورم فصلی   افزایش 

داشته   افزايشواحد درصد    0.2(  درصد  2.8درصد بوده است كه در مقايسه با همين اطالع در فصل قبل )  3.0، معادل  تورم فصلي   1400در زمستان  

 است.

 فصل قبل می باشد. منظور از تورم فصلی، درصد تغییر عدد شاخص قیمت در فصل جاری نسبت به عدد شاخص در  

مربوط به    فصلي كمترين تورمو   درصد  13.6« با   تأسيسات برقي   مربوط به گروه اجرايي » فصلي    تورمهاي اجرايي، بيشترين  فصل در بين گروه در اين

سيمان،بتن،شن و   اجرايي»  گروه  بيشترين كاهش نيز مربوط به  .باشدمي  درصد  1.2با  «    آهن آالت، ميلگرد و پرفيل درب و پنجره  »  گروه اجرايي

 .بوده استدرصد  - 1.3با   «ماسه

 تورم نقطه به نقطه   کاهش

  كاهش واحد درصد    4.1  درصد( 39.6  همين اطالع در فصل قبل )  در مقايسه بادرصد بوده است كه    35.5معادل    تورم نقطه به نقطه  1400در زمستان  

 داشته است.  

 باشد. شاخص قیمت فصل مشابه سال قبل می نسبت به  در فصل جاری تغییر شاخص قیمت منظور از تورم نقطه ای، درصد 
  ، درصد  27.2« با  ايزوگام وقيرگوني و آسفالت  گروه اجرايي »و    تورم  درصد بيشترين  69.0« با  شيشه  هاي اجرايي، گروه »در بين گروهفصل    در اين

 اختصاص داده است.  را به خود كمترين تورم نقطه به نقطه

 تورم ساالنه   کاهش

داشته    كاهش واحد درصد    14.6  درصد(   69.9كه نسبت به همين اطالع در فصل قبل )است  درصد بوده    55.3معادل  ،  تورم ساالنه  1400  زمستان  در

 است.

 باشد. سبت به همین اطالع در سال قبل مین چهار فصل منتهی به فصل مورد نظر، قیمت منظور از تورم ساالنه، درصد تغییر متوسط شاخص  

    گروه درصد متعلق به    36.8تورم با    درصد و كمترين  85.4« با    شيشه  مربوط به گروه اجرايي»تورم    اجرايي بيشترينهاي  گروهدر بين  فصل    در اين

  « بوده است. خدمات »
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(1400زمستان قیمت و تورم، به تفکیک گروههای اجرایی )  شاخص  

نسبت به فصل    و   درصد كاهش   1.3كه نسبت به فصل قبل    رسيده است  1273.6  به  شاخص  عدد در اين فصل    :ماسه  و شن  ، بتن  ،گروه سیمان 

افزايش    35.0مشابه سال قبل   منتهي به فصل  همچنين،    داشته است.درصد  قبل متوسط شاخص چهارفصل  به دوره مشابه سال                  جاري نسبت 

 .افزايش داشته استدرصد   80.7) تورم ساالنه( 

نسبت به فصل مشابه سال   و  درصد افزايش 4.8كه نسبت به فصل قبل رسيده است  1112.6 به عدد شاخصدر اين فصل :   گروه گچ و گچ کاری 

متوسط شاخص چهارفصل منتهي به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل) تورم ساالنه( همچنين،    داشته است.  درصد افزايش  35.4قبل  

 داشته است. افزايش درصد 53.8

نسبت به فصل  و    درصد افزايش  5.0كه نسبت به فصل قبل  رسيده است  1095.6  به  عدد شاخصدر اين فصل  :  سفال و آجر  ، گروه انواع بلوک 

متوسط شاخص چهارفصل منتهي به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل) تورم ، داشته است. همچنيندرصد افزايش  40.6مشابه سال قبل 

 درصد افزايش داشته است. 57.9ساالنه( 

نسبت به فصل    و   درصد افزايش   4.4  قبل   كه نسبت به فصل رسيده است    1174.9  به   عدد شاخصدر اين فصل  :  گروه موزاییک،کاشی و سرامیک

متوسط شاخص چهارفصل منتهي به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل) تورم ، داشته است. همچنين درصد افزايش 40.0مشابه سال قبل 

 افزايش داشته است.درصد  61.1ساالنه( 

  50.6نسبت به فصل مشابه سال قبل   و درصد افزايش 3.4 قبل كه نسبت به فصل رسيده است 1361.5 به عدد شاخصدر اين فصل :  گروه سنگ

  درصد  81.9توسط شاخص چهارفصل منتهي به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل) تورم ساالنه(  م  ،داشته است. همچنين  درصد افزايش

 افزايش داشته است. 

درصد    1.2  قبل  كه نسبت به فصل   رسيده است  1431به    عدد شاخصدر اين فصل  :  گروه آهن آالت، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده

متوسط شاخص چهارفصل منتهي به فصل جاري نسبت به    ،داشته است. همچنينرصد افزايش  د  28.1نسبت به فصل مشابه سال قبل  و    افزايش

 .افزايش داشته استدرصد   46.4دوره مشابه سال قبل) تورم ساالنه( 

  33.5نسبت به فصل مشابه سال قبل    و  درصد افزايش  6.5  قبل  كه نسبت به فصل  رسيده است  1630.7به    عدد شاخص  در اين فصل  :گروه چوب

درصد    51.7متوسط شاخص چهارفصل منتهي به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل) تورم ساالنه(  ،  داشته است. همچنينرصد افزايش  د

 افزايش داشته است. 

نسبت به   و   درصد افزايش  3.6  قبل  كه نسبت به فصل  است  رسيده  1533.9به    عدد شاخصدر اين فصل  :  گروه ایزو گام ، قیرگونی و آسفالت

  متوسط شاخص چهارفصل منتهي به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل ،  داشته است. همچنينرصد افزايش  د  27.2فصل مشابه سال قبل

 افزايش داشته است.درصد   43.1) تورم ساالنه( 

نسبت به فصل مشابه   و  درصد افزايش  4.9 قبل نسبت به فصل  رسيده است كه  1529.1 به عدد شاخصدر اين فصل : گروه شیر آالت بهداشتی

متوسط شاخص چهارفصل منتهي به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل) تورم ساالنه(    ،افزايش داشته است. همچنينرصد  د  41.2سال قبل

 افزايش داشته است.درصد  57.4

  درصد افزايش   6.6  قبل   كه نسبت به فصل رسيده است    1856.9  به  عدد شاخصدر اين فصل  :  یق حرارتیگروه تأسیسات مکانیکی و انواع عا

متوسط شاخص چهارفصل منتهي به فصل جاري نسبت به دوره مشابه    ،داشته است. همچنيندرصد افزايش    35.8نسبت به فصل مشابه سال قبل    و

 افزايش داشته است.درصد  50.9سال قبل) تورم ساالنه( 

نسبت به فصل   و  درصد افزايش  5.5  قبل  كه نسبت به فصلرسيده است    1513.3  به  عدد شاخصدر اين فصل    :گروه یراق آالت درب و پنجره

متوسط شاخص چهارفصل منتهي به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل) تورم  ،اشته است. همچنينددرصد افزايش  35.9مشابه سال قبل 

 افزايش داشته است.درصد  46.4ساالنه( 

نسبت به فصل مشابه سال    و   درصد افزايش   2.2  قبل   كه نسبت به فصل   رسيده است  1634.8به    عدد شاخصدر اين فصل    گروه نقاشی ساختمان:

متوسط شاخص چهارفصل منتهي به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل) تورم ساالنه(   ،داشته است. همچنيندرصد افزايش    41.1قبل  

 افزايش داشته است.درصد  56.4



نسبت به فصل مشابه    و   درصد افزايش   13.6  قبل   كه نسبت به فصل   رسيده است  1870.9  به  عدد شاخص در اين فصل    گروه تأسیسات برقی:

متوسط شاخص چهارفصل منتهي به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل) تورم ساالنه(    ،داشته است. همچنيندرصد افزايش    34.1سال قبل

 افزايش داشته است.درصد 44.9

  69.0نسبت به فصل مشابه سال قبل و درصد افزايش  8.9 قبل  كه نسبت به فصلرسيده است  1260.6 به عدد شاخصدر اين فصل   گروه شیشه:

درصد    85.4متوسط شاخص چهارفصل منتهي به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل) تورم ساالنه(    ،داشته است. همچنيندرصد افزايش  

 افزايش داشته است. 

  34.2نسبت به فصل مشابه سال قبل  و درصد افزايش 1.3 قبل  ه نسبت به فصلكرسيده است   651.0 به عدد شاخصدر اين فصل   گروه خدمات:

درصد    36.8متوسط شاخص چهارفصل منتهي به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل) تورم ساالنه(    ،داشته است. همچنيندرصد افزايش  

 افزايش داشته است. 

 

 :1400زمستان   ساختمانی مصالح از قیمت  آمارگیری متوسط قیمتخالصه نتایج 

تابستان    ازشود.  تهران توسط مركز آمار ايران اجرا مي  ماهه در سطح شهرصورت ششبه  1365ال  از س  از قيمت مصالح ساختماني  آمارگيري  طرح

  ان فروشيا عمده  گانتوليدكنندبا مراجعه به    قيمت مصالح ساختماني  اطالعات مربوط به  آمارگيري،اين  شود. دراين طرح بصورت فصلي اجرا مي  1400

 شود. آوري ميجمعو با استفاده از تبلت،  مصالح ساختماني 
شود، امكان ارائه درصد تغيير متوسط قيمت نسبت به فصل مشابه بصورت فصلي اجرا مي 1400الزم به ذكر است باتوجه به اينكه طرح از تابستان 

 : باشدمي ريصورت زبه 1400سال زمستان برخي اقالم منتخب در مربوط به   يآمارهاخالصه  ( وجود ندارد.1399 زمستان (سال قبل

 1400 زمستان  -   ساختمانی   مصالح برخی اقالم  متوسط قیمت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

قيمت و اجاره    / ساختمان و مسكندر بخش داده ها و اطالعات آماري /      www.amar.org.irآدرس  رگاه ملي آمار به  تفصيلي اين طرح به زودي در دنتايج  

 . قرار خواهد گرفت ،نشريات /مصالح، ماشين آالت و دستمزد

 

 

 عنوان

 قيمت  ترين و كمترين، بيشمتوسط

 مصالح ساختماني )ريال(  

 متوسط قيمت 
 ترين  بيش

 قيمت 

 كمترين 

 قيمت 

 3800000 5040000 4123000 ي يك )مترمربع( درجه -تراورتن سفيدسنگ پالك صيقلي 

 1350000 1700000 1475000 خاك رس )تن( 

 49000000 66000000 60368750 7000كولرآبي با قدرت 

 155000 174194 163020 )كيلوگرم(  14ي تيرآهن نمره 

 149000 225000 167441 )كيلوگرم(  و كمتر  18ساده نمره  ميلگرد 

 400000 500000 430000 كيلويي(50و )كيسه  2سيمان پرتلند تيپ 

 5000000 6500000 5655263 كيلوگرم در مترمكعب)مترمكعب(  200بتن آماده با عيار

 1320000 2110000 1571156 رادياتور)پره(

 ميلي متر 3ورق بدون موج اكر يليك به ضخامت حدود

 (  cm 180 *122 ) ابعاد ورق
10279091 12100000 9490000 

http://www.amar.org.ir/

