
  
  

  ریاست جمهوري
  ریزي و نظارت راهبردي معاونت برنامه

  مـرکـز آمـار ایـران
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  1392  اول   ي نیمه

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 



 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                            
  
  

                                                                                         
  
  
  

      هاي نشریات مرکز آمار ایران  نشانه  
  

  . آمار گردآوري نشده است  -      
  .آمار در دسترس نیست             0 0 0

  .ذاتاً یا عمالً وجود ندارد  ×    
  . معنی است اسبه غیرممکن یا بیجمع و مح        × ×    

  .رقم کمتر از نصف واحد است                
  .نظرکردن است  ناچیز و قابل صرف) نسبت(رقم                 

  . رقم غیرقطعی است   *        
  .تخمینی دارد ي رقم جنبه      ** 
           دلیل حفظ محرمانگی، رقم قابل انتشار نیست به.  

   
  

هـا قبـل از سرراسـت     ها و شـاخص  نسبت  ي محاسبه .ها به علت سرراست کردن ارقام است تالف در سرجمعاخ
  . کردن ارقام صورت گرفته است
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  گفتار پیش
 عمـومی بـه    ي اي از بودجـه  سـاله بخـش عمـده    اقتصادي و اجتماعی کشور، همه  ي رانی و نقش آن در توسعههاي عم فعالیت با توجه به اهمیت

هـا یعنـی مصـالح     ترین عامـل مـؤثر در ایـن فعالیـت     دسترسی به اطالعات صحیح و منظم از قیمت مهم .یابد هاي عمرانی اختصاص می فعالیت
هاي مربـوط بـه    ها و عقد پیمان ورد هزینهآبر در نهایتریزي و  اقالم، برنامه  ي بهاي پایه ، فهرستها تعرفه ي الزم در تهیه از ابزارهاي ساختمانی،

روند تغییـرات آن، در مواقـع لـزوم در بررسـی و کنتـرل عوامـل مـؤثر         اطالع از قیمت مصالح ساختمانی و ،همچنین .هاي عمرانی است فعالیت
  .شود مفید واقع می ،زارباو کنترل قیمت و اتخاذ تصمیم براي تنظیم  بر

ریـزي و نظـارت    برنامـه  امور فنـی معاونـت   درخواست معاونت به ،اختمانی توسط مرکز آمار ایرانطرح آمارگیري از قیمت مصالح س  ي تهیه
ریات صورت نش ماهه در سراسر کشور اجرا و نتایج آن به صورت شش به 1370تا سال 1365از سال  راهبردي ریاست جمهوري صورت گرفت که

اول و  ي  ماهه شش(طرح با انجام تغییراتی، در سطح شهرستان تهران در دو مرحله از سال  1374از سال  .ماهه و ساالنه منتشر شده است شش
بـه همـراه    1392سـال   اول    ي نتایج مربوط به نیمه ،حاضر  ي نشریه .شده استماهه منتشر  صورت شش و نشریات آن بهاجرا ) دوم  ي ماهه شش

) 1391دوم    ي نیمـه (مشـابه سـال قبـل     ي نیمه و )1391 اول   ي نیمه( لـقب    ي نیمه نسبت بـهتغییرات متوسط قیمت مصالح ساختمانی درصد 
   .دهـد را ارایه می

  ،ختمان تهیه شده اسـت این نشریه در دفتر آمارهاي صنعت، معدن و زیربنایی مرکز آمار ایران توسط کارشناسان گروه آمارهاي مسکن و سا    
  .گیران را در انجام وظایف یاري دهد امیدواریم که اطالعات یاد شده، مسئوالن و تصمیم

  
  

مرکز آمار ایران



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فهرست مندرجات
  
  
  

  صفحه      عنوان
  

  9  ...................................................................................................................................................................................  طرح کلی مشخصات
  11  ........................................................................................................................................................................................  ها یافته ي دهیگز

  15  ......................................................................................................................................................................................  آماري هاي جدول
 هـاي  سـنگ  گـروه  و بنـایی  و بـتن  سـنگی  مصالح گروه خاك، گروه منتخب ساختمانی مصالح قیمت تغییرات درصد و متوسط حداکثر، حداقل، -1

  17  ...............................................................................................................................................................................................................................................  1392 ي اول نیمه: دار ریشه
  18  ...............................................  1392اول  ي نیمه: پالك تخت هاي سنگ گروه منتخب ساختمانی مصالح قیمت تغییرات درصد و متوسط حداکثر، حداقل، - 2
  19  ........................................  1392اول  ي نیمه: سفال و آجر گروه و آهک گروه منتخب ساختمانی مصالح قیمت تغییرات درصد و متوسط حداکثر، حداقل، - 3
: سـازه  در مصـرف  مـورد  فـوالدي  هـاي  پروفیـل  و لولـه  گـروه  منتخـب  سـاختمانی  مصـالح  قیمـت  تغییـرات  درصـد  و متوسط حداکثر، حداقل، -4

  20  .....................................................................................................................................................................................................................................................................1392اول ي نیمه
  22  ..............................................................................  1392اول ي نیمه: میلگرد گروه منتخب ساختمانی مصالح قیمت تغییرات درصد و متوسط حداکثر، حداقل، - 5
  23  ............  1392اول  ي نیمه: گالوانیزه هاي ورق گروه و فلزي هاي ورق گروه منتخب ساختمانی مصالح قیمت تغییرات درصد و متوسط حداکثر، حداقل، -6
  23  ....................  .1392ول ي ا نیمه: بتنی و سیمانی  ساخته پیش قطعات گروه منتخب ساختمانی مصالح قیمت تغییرات درصد و متوسط حداکثر، حداقل، - 7
  24  .........................................................................  1392اول  ي نیمه: موزاییک گروه منتخب ساختمانی مصالح قیمت تغییرات درصد و متوسط حداکثر، حداقل، - 8
 قطعـات  گـروه  و چـوبی   شـده  يسـاخته  مصـالح  گـروه  چوب، گروه منتخب ساختمانی مصالح قیمت تغییرات درصد و متوسط حداکثر، حداقل، -9

  24  .......................................................................................................................................................................................................................  1392اول  ي نیمه: چوبی ي  ساخته پیش
  25  .........  1392اول ي نیمه: دیوار و کف پوشش پالستیکی محصوالت گروه منتخب ساختمانی مصالح قیمت تغییرات درصد و متوسط حداکثر، حداقل، -10
  25  ....  1392اول ي نیمه: چتایی گروه و الستیکی و پالستیکی مصالح گروه منتخب ساختمانی مصالح قیمت تغییرات درصد و متوسط حداکثر، حداقل، -11

   
  



  9                                                                                                                 1392اول ينیمه – نتایج آمارگیري از قیمت مصالح ساختمانی 

  
 

  

  طرح کلیمشخصات 
  
  

  هدف
  هاي متوسط قیمت برخی از مصالح ساختمانی مورد استفاده در طرح ي و اطالعات مورد نیاز براي محاسبه وري آمارآگرد هدف از اجراي طرح،

  .است مورد نظر ي  عمرانی در دست اجرا در شهرستان تهران در دوره
  

  هدف ي  جامعه
  فروشـی مصـالح سـاختمانی در سـطح شهرسـتان تهـران       تولیدکننده یا عمده  هاي شده توسط کارگاه  می مصالح ساختمانی منتخب معاملهتما

  .دهند هدف این طرح را تشکیل می ي  براساس چارچوب مورد استفاده در طرح، جامعه
  

  آماري واحد
فروشی مصالح ساختمانی در سطح شهرسـتان تهـران    هاي تولیدکننده یا عمده شده توسط کارگاه یک از مصالح ساختمانی منتخب معامله هر

  .دهد چوب مورد استفاده در طرح، واحد آماري این طرح را تشکیل میبراساس چار
  

  گیري نمونهچارچوب 
  کهمرکز آمار ایران  1381سال کارگاهی فروشی مصالح ساختمانی حاصل از طرح سرشماري عمومی  هاي تولیدکننده یا عمده کارگاه فهرست

  .دهد این طرح را تشکیل می یريگ نمونهچارچوب هنگام شده است،  هب 1392اول ي  تا پایان نیمه
  

  گیري واحد نمونه
مرکز آمار ایـران،   1381فروشی مصالح ساختمانی حاصل از طرح سرشماري عمومی کارگاهی سال  هاي تولیدکننده یا عمده هر یک از کارگاه
  .دهد گیري این طرح را تشکیل می هنگام شده است، واحد نمونه هب 1392سال اول  ي که تا پایان نیمه

  
  روش آمارگیري

 هـاي موجـود در چـارچوب    ، تعدادي از کارگـاه گیري نمونهترتیب که بر اساس طرح  به این .شود گیري استفاده می هدر این طرح از روش نمون
  .شود گیري اقالم انجام می ، قیمتPDAو با استفاده از ها  صورت نمونه انتخاب و با مراجعه به این کارگاه ، بهگیري نمونه

  
  آمارگیريزمان 

  .بوده است 1392سال   ماه مرداد زمان آمارگیري در این طرح،
  

  زمان آماري
  .شده استوري آگرد 1392سال   اول ي ماهه ششاطالعات مربوط به ، اجراي طرحاین مرحله از در 
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  اقالم آماري
شـرح   گروه به 18مصالح ساختمانی بوده است که در انواع  از قلم 154 شاملآمارگیري این اطالعات مورد نظر در ، 1392سال  اولي    در نیمه

  .اند شدهبندي  جدول زیر طبقه
  

  آمارگیريتعداد اقالم مورد   عنوان گروه
  در گروه

  1    ......................... ................................................................................................................................................................................................  خاك
  7    .................................................................................................................................................................................  مصالح سنگی بتن و بنایی

  1    ...............................................................................................................................................................................................  دار هاي ریشه سنگ
  19    ......................... ................................................................................................................................................................  هاي تخت پالك سنگ
  0    .......................... ................................................................................................................................................................................................  آهک

  9    ............................................................................................................................................................................................................  آجر و سفال
  44    ....... ................................................................................................................................  در سازه هاي فوالدي مورد مصرف لوله و پروفیل

  31    ......................................................................................................................................................................................................................  میلگرد
  6    ........................................................................................................................................................................................................  هاي فلزي ورق
  4    ..................................................................................................................................................................................................هاي گالوانیزه ورق

  6    ...........................................................................................................................................................سیمانی و بتنی  ي ساخته قطعات پیش
  7    ...................................................................................................................................................................................................................  موزاییک

  6    ......................... ................................................................................................................................................................................................  چوب
  3    ..............................................................................................................................................................................  چوبی  ي مصالح ساخته شده

  1    .............................................................................................................................................................................  چوبی  ي ساخته قطعات پیش
  1    ....................................................................................................................................................  پوشش کف و دیوار محصوالت پالستیکی

  5    ...........................................................................................................................................................................  مصالح پالستیکی و الستیکی
  3    .......................................................................................................................................................................................................................  چتایی

  

  عریف قیمتت
مقدار پـولی   ،ترتیب به این .واحد از مصالح ساختمانی مورد آمارگیري است هرخرید منظور از قیمت در این طرح، ارزش ریالی پرداختی براي 

نظـور شـده اسـت، ماننـد قیمـت یـک       قیمـت آن م  عنوان به دست آوردن واحد معینی از هر نوع مصالح ساختمانی پرداخت شده،  که براي به
قیمت مورد نظر در این طـرح، قیمـت عملـی     .14  یک یا قیمت یک کیلوگرم تیرآهن نمره   سنگ پالك صیقلی تراورتن سفید درجه بعمرمتر

انجام   ي مصالح ساختمانی در آخرین معامله  ي فروشی یا تولیدکننده فروش است و منظور از قیمت عملی فروش، مبلغی است که کارگاه عمده
  .مظنه در این طرح مورد نظر نیست ،ترتیب به این .ري در مقابل فروش واحد معینی از کاال دریافت کرده استشده در طول زمان آما
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  ها یافته ي گزیده

  
  

، 1392 اول   ي ترین درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی مورد آمارگیري در سطح شهرستان تهران در نیمه در این قسمت، کمترین و بیش
  .شود ارایه می) 1391 اول  ي  نیمه(مشابه در سال قبل   ي و نیمه )1391 دوم  ي نیمه(قبل   ي هاي مختلف نسبت به نیمه هتفکیک گرو  به
  

  دار هاي ریشه سنگ خاك، مصالح سنگی بتن و بنایی و گروه
، »خـاك « گـروه  3آمـارگیري در   مورد اقالم  تمامی متوسط قیمت 1392 اول   ي ساختمانی در نیمه از قیمت مصالح نتایج آمارگیري  بر اساس

بـا   »شـن طبیعـی  «هـا،   بین اقالم این گروهدر  .افزایش داشته استقبل   دوره  نسبت به »دار هاي ریشه سنگ« و »مصالح سنگی بتن و بنایی«
  .درصد داراي کمترین افزایش بوده است 0/12 با» خاك رس طبیعی«ترین افزایش متوسط قیمت و  درصد داراي بیش 4/22

ترین افزایش متوسـط قیمـت    بیش ،در این میان .نیز افزایش داشته استمشابه سال قبل  ي دورهها نسبت به  در این سه گروه، متوسط قیمت
  .درصد بوده است 9/32 با» خاك رس طبیعی«درصد و کمترین افزایش متوسط قیمت مربوط به  45/0 با» شن طبیعی«مربوط به 

  

  هاي تخت پالك سنگ گروه
متوسـط قیمـت اقـالم    افـزایش  قبل حاکی از   ي با نیمه 1392 اول  ي در نیمه» هاي تخت پالك سنگ«متوسط قیمت اقالم در گروه  ي یسهمقا
درصـد   3/26با » درجه یک -تراورتن سفیدسنگ پالك صیقلی «ترین افزایش متوسط قیمت مربوط به  بیش  در بین اقالم این گروه، .باشد می

   .بوده استقیمت در این گروه  کمترین افزایشداراي  ،درصد 6/9با » نگ معمولیس پودر«بوده است و 
کـه   افـزایش اقـالم اسـت    ي دهنـده  ي مشـابه سـال قبـل، نشـان     ا دورهب 1392 اولي  نتایج حاصل از آمارگیري نیمه ي گروه، مقایسهدر این 

گرانیت سـبز    یقلیسنگ پالك ص«و درصد بوده است  4/53ا ب» درجه یک -سنگ پالك صیقلی تراورتن سفید«ترین افزایش مربوط به  بیش
  .قیمت در این گروه بوده استکمترین افزایش ، داراي درصد 9/32 با» سنگ معمولی پودر«و » کیدرجه  -پیرانشهر

  

 آهک و آجر و سفال گروه

 کاهش اقالم سه تا از شود متوسط قیمت  هده میقبل، مشا ي در این دوره نسبت به دوره» آجر و سفال«و » آهک«اقالم دو گروه  ي با مقایسه
 ترین بیشدرصد و  6/16 با» 10×20×25به ابعاد  اي بلوك سفالی تیغه«ترین افزایش متوسط قیمت مربوط به  بیش ،در این میان .داشته است

  .درصد بوده است 7/6با » سانتی 5/5 قرمز آجر ماشینی سوراخدار«مربوط به  کاهش
در  .ها در این دو گروه هستیم مشابه سال قبل، شاهد افزایش متوسط قیمت ي با دوره1392اول ي   حاصل از آمارگیري نیمه نتایج ي در مقایسه

متوسـط   کمترین افـزایش درصد و  2/38با » 10×20×25به ابعاد اي  تیغهبلوك سفالی «ترین افزایش متوسط قیمت مربوط به  این میان، بیش
  .باشد درصد می 3/11با  »سانتی 5/5 سوراخدار قرمزآجر ماشینی «قیمت مربوط به 
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  هاي فوالدي مورد مصرف در سازه گروه لوله و پروفیل
 چشمگیريکاهش قبل  ي در این دوره نسبت به دورهاقالم تر  بیشمتوسط قیمت ، »هاي فوالدي مورد مصرف در سازه در گروه لوله و پروفیل

درصـد   9/3 ابـ » 20نمـره  آهن تیـر «و  کـاهش  ترین درصد داراي بیش 9/27با » 10آهن نمره یرت «متوسط قیمت  که اي گونه به ،است هداشت
  .افزایش بوده است ترین بیشداراي 

. هـا هسـتیم    قیمـت متوسـط  شـاهد افـزایش    ،ي مشابه سـال قبـل   هاي اقالم این گروه در این نیمه نسبت به نیمه متوسط قیمت ي با مقایسه
» 10 ناودانی نمـره « متوسط قیمت مربوط بهکمترین افزایش  درصد و 4/94با » 20 نمره تیرآهن«مربوط به ترین افزایش متوسط قیمت  بیش

  .درصد بوده است 1/2با 

  
  گروه میلگرد

متوسـط   کاهشترین  در بین اقالم این گروه بیش .بوده است کاهش ، متوسط قیمت تمامی اقالم نسبت به دوره قبل داراي»میلگرد«در گروه 
  .درصد بوده است 6/0با » 28مربوط به میلگرد ساده نمره  کاهشدرصد و کمترین  4/15با » مفتول سیاه«بوط به قیمت مر

در . متوسط قیمت تمامی اقالم افزایش یافتـه اسـت   ،دهد مشابه سال قبل نشان می  دورهبا  1392اول    مقایسه نتایج حاصل از آمارگیري نیمه
درصد و کمتـرین افـزایش متوسـط قیمـت مربـوط بـه        1/45با » 6نمره  ساده میلگرد«مربوط به  قیمتترین افزایش متوسط  این میان بیش

  .درصد بوده است 4/9با » 24آجدارنمره میلگرد «

  
  هاي فلزي ورق گروه

تـرین   گـروه، بـیش   در بین اقالم این .است  داراي افزایش بودهگذشته ي   نسبت به دورهاقالم  تر بیشمتوسط قیمت » هاي فلزي ورق« در گروه
درصد داراي   1/6 با» متر میلی 3ورق سیاه به ضخامت بیش از «و  درصد بوده 5/14با » پروفیل برنزي توپر«افزایش متوسط قیمت مربوط به 

  .متوسط قیمت بوده است ترین کاهش بیش
دهد، متوسط قیمت تمام اقالم این گروه افزایش  ان میمشابه سال قبل نش  ي با دوره 1392 اول   ي نتایج حاصل از آمارگیري در نیمه ي  مقایسه

درصد و کمترین افـزایش مربـوط بـه     6/84با » خالیتو پروفیل برنزي «مربوط به متوسط قیمت ترین افزایش  بیش ،در این میان .یافته است
  .درصد بوده است 3/13با » متر میلی 3ورق سیاه به ضخامت بیش از «

  
  گالوانیزه هاي ورق گروه

در  .باشـد  قبل حاکی از افزایش قیمت تمامی اقالم آن می ي دوره بامتوسط قیمت اقالم در این دوره  ي مقایسه ،»گالوانیزه هاي ورق« ر گروهد
ورق «درصد و کمترین افزایش مربوط به  8/7با » ي کرکره اي گالوانیزهورق «متوسط قیمت مربوط به  افزایشترین  بیش بین اقالم این گروه،

  .درصد بوده است 4/3با » رنگی ي انیزهگالو

دهد متوسط قیمـت تمـامی اقـالم     نشان می ،مشابه سال قبل در این گروه ي  با دوره 1392اول ي   نتایج حاصل از آمارگیري در نیمه  ي مقایسه
درصـد و کمتـرین    0/87 بـا  »نفـه بـا مـوج ذوز   ي گالوانیزهورق «مربوط به متوسط قیمت ترین افزایش  بیش ،در این میان .افزایش یافته است
  .درصد بوده است 3/63با » رنگی ي گالوانیزه ورق«افزایش مربوط به 
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  سیمانی و بتنی  ي ساخته قطعات پیش گروه
دهـد کـه    قبـل نشـان مـی     ي با نیمـه  1392 اول   ي متوسط قیمت اقالم در نیمه ي مقایسه ،»سیمانی و بتنی  ي ساخته قطعات پیش« در گروه
سـیمانی معمـولی    ي لوله«ترین افزایش متوسط قیمت مربوط به  در بین اقالم این گروه، بیش .افزایش داشته است ها متوسط قیمتن، همچنا
  .بوده استداراي کمترین افزایش  درصد 4/3 با» کول سیمانی«بوده است و  درصد 0/26 با» 15نمره 

متوسط قیمت تمامی اقـالم افـزایش    دهد که مشابه سال قبل نیز نشان می ي با دوره 1392اول   ي نتایج حاصل از آمارگیري در نیمه ي مقایسه
بـا  »  کول سیمانی «کمترین افزایش به درصد و  9/54با » 20نمره ي سیمانی معمولی  لوله«ترین افزایش به  در این گروه، بیش .داشته است

   .تعلق دارددرصد  3/21
  

  گروه موزاییک
 .افزایش یافته اسـت اقالم مورد آمارگیري تمامی ، متوسط قیمت »موزاییک«که در گروه نمایانگر آن است  1392 اول   ي نیمهنتایج آمارگیري 

 .اسـت  درصـد  9/31با » 30×30ابعاد به با سنگ موزاییک معمولیموزاییک ایرانی « متوسط قیمت مربوط به  افزایشترین  بیش ،در این میان
  .تعلق دارد» 30×30به ابعاد و باالتر  5تا نمره یا مرمریت  مرمرفرنگی با خرده سنگ  موزاییک«رصد به د 5/14کمترین افزایش قیمت نیز با 

موزاییک ایرانی با سنگ موزاییـک  «مربوط به  قیمت،ترین افزایش  که بیش دهد نشان می مشابه سال قبل  ي نتایج این دوره با دوره  ي مقایسه
یت رنگی با خرده سنگ مر مر یا مرمرموزاییک ف «درصد به  8/39کمترین افزایش قیمت نیز با  .است درصد 3/67 با» 30×30ابعاد به معمولی
  .تعلق دارد» 30×30و باالتر به ابعاد  5تا نمره 

  

  یساخته چوب شیقطعات پ  گروهی و مصالح ساخته شده چوب  گروه، چوب  گروه
قطعـات   گـروه « و» چـوبی   ي شده مصالح ساخته«گروه ، »چوب«در گروه است که حاکی از آن ي پیش  با دورهآمارگیري این نتایج ي  مقایسه

 16نئوپان به ضـخامت   « این سه گروه مربوط به درقیمت ترین افزایش  بیش. اند اقالم داراي افزایش قیمت بودهتمامی  »چوبی ي ساخته پیش
   .درصد بوده است 2/2با  »تخته نراد خارجی«مربوط به کمترین افزایش درصد و  8/17با » میلی متر

مشـابه سـال    ي  دهد که متوسط قیمت تمامی اقالم نسبت بـه دوره  نشان می 1392 اول   ي نتایج حاصل از آمارگیري در این سه گروه در نیمه
کمترین افزایش درصد و  1/71با » تخته نراد خارجی«ترین افزایش متوسط قیمت مربوط به  در این میان، بیش .قبل داراي افزایش بوده است

  .درصد بوده است 6/23 با» تراورس ایرانی«مربوط به 

  
  پوشش کف و دیوار گروه محصوالت پالستیکی

بـه ضـخامت    ال سـتیکی  آجـدار  کفپـوش  «، تنهـا  با توجـه بـه ایـن کـه در دوره قبـل      ،»پوشش کف و دیوار محصوالت پالستیکی«گروه در 
  .افزایش داشته استدرصد  3/68مشابه سال قبل   دورهمتوسط آن نسبت به است، داراي اطالع بوده » به صورت رول متر میلی 5/2

  
  مصالح پالستیکی و الستیکی و گروه چتایی   گروه

مصـالح    و گـروه  کـاهش  ي پـیش  نسبت بـه دوره گروه چتایی م قالامتوسط قیمت  ،»چتایی«و » مصالح پالستیکی و الستیکی« هاي در گروه
بـا  » 40×7گونی چتانی «قبل مربوط به   ي قیمت در مقایسه با نیمه کاهش ترین نحوي که بیش ته است، بهداشش افزای پالستیکی و الستیکی

  .درصد بوده است 0/19 با» میلی متر 5/1تا  1ورق فایبر گالس ساده به ضخامت «مربوط به  آن ترین افزایش بیشدرصد و  8/25
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 متوسط قیمت تمامی اقالم افزایش داشـته اسـت کـه   که دهد  مشابه سال قبل نشان می ي متوسط قیمت اقالم این دو گروه با دوره ي مقایسه
درصـد   7/25 بـا » 45×11گونی چتانی «ترین افزایش و  درصد داراي بیش 6/101 با» میلی متر1 /5تا  1گالس ساده به ضخامت  ورق فایبر«

 .داراي کمترین افزایش بوده است
قبـل   ي  نسبت به نیمهمورد بررسی و درصد تغییرات آن  ي ثر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی در دورهاین نشریه، حداقل، حداک ي در ادامه

   .ه شده استئارا 11تا  1هاي  هاي مختلف در جدول برحسب گروه) 1391 اول   ي نیمه(مشابه سال قبل   ي و نیمه) 1391 دوم  ي نیمه(



  
  
  
  
  

  هاي آماري جدول
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و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه خاك، گروه مصالح سـنگی بـتن و بنـایی و     حداقل، حداکثر، متوسط -1
  1392 اول ي نیمه: دار هاي ریشه گروه سنگ

 

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  )ریال(قیمت واحد 

  قبل  ي نیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  ي نیمه

  مشابه
  در سال قبل

        گروه خاك       

 32/9 12/0 190417 220000 170000 تن    ........................................................................................  خاك رس طبیعی

   گروه مصالح سنگی بتن و بنایی

 37/6 17/3 183500 205000 170000 تن    ..................................................................................................  بادي ي  ماسه

 40/3 18/9 164444 180000 150000 تن    ................................................................  )کفی ي ماسه(طبیعی  ي  ماسه

 41/7 19/5 170000 200000 150000 تن    ...............................................................................................  شسته  ي ماسه

 40/3 18/7 180000 190000 170000 تن    ..............................................................بندي شده دانه  ي شسته ي  ماسه

 45/0 22/4 161111 180000 140000 تن    ....................................................................................................  شن طبیعی

 36/3 15/9 177143 190000 160000 تن    .................................................تونان -اي رودخانه  مخلوط شن و ماسه

 43/9 21/7 147500 160000 120000 تن    ...... ................................................................................................  سنگ قلوه

   دار هاي ریشه گروه سنگ

 ×× ×× × × × تن    ......................... ................................................................  سنگ الشه بنایی

 37/6  20/7 212500 250000 180000 مترمربع    ............................................................  دار الشتر ریشه  ي سنگ دو تیشه
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  1392 اول ي نیمه: هاي تخت پالك حداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه سنگ -2

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  )ریال(قیمت واحد 

 ي  نیمه  متوسط  ثرحداک  حداقل
  قبل

  مشابه ي  نیمه
  در سال قبل

         هاي تخت پالك گروه سنگ

 53/4 26/3 750000 1100000 550000 مترمربع   ...............................  درجه یک  -سنگ پالك صیقلی تراورتن سفید

 44/5 19/4 278889 330000 200000 مترمربع   ..............  درجه یک  -اي، کلنگی تراورتن سفید سنگ پالك تیشه

 44/3 17/6 440000 500000 350000 مترمربع   ...........  درجه یک  -لی تراورتن گردویی آذرشهرسنگ پالك صیق

 35/5 18/4 512222 600000 450000 مترمربع   .................  درجه یک  -سنگ پالك صیقلی تراورتن قرمز آذرشهر

 47/3 23/2 223333 260000 180000 مترمربع   ...............  درجه یک  -سیاه الشتر اصفهان ي سنگ پالك دوتیشه

 41/4 20/7 222000 250000 200000 مترمربع   ....................  درجه یک  -ك صیقلی سیاه الشتر اصفهانسنگ پال

 47/5 21/6 257143 300000 200000 مترمربع   ...............................  درجه یک  - آباد سنگ پالك صیقلی سیاه نجف

 40/3 19/9 223333 250000 180000 مترمربع   ..............  درجه یک  -آباد سنگ پالك صیقلی مرمریت گوهر خرم

 45/4 20/9 296667 350000 200000 مترمربع   ................................  درجه یک  - لی مرمریت آبادهسنگ پالك صیق

 44/4 22/1 311429 380000 250000 مترمربع   درجه یک  -سنگ پالك صیقلی مرمریت کرم یا صورتی کرمان

 45/0 21/4 233750 270000 180000 مترمربع   .......................  درجه یک  -سنگ پالك صیقلی چینی ابري الیبید

 44/4 20/7 300000 350000 250000 مترمربع   .................  درجه یک  -چینی سفید الیگودرز سنگ پالك صیقلی

 36/7 12/6 445385 500000 380000 مترمربع   ...........................  درجه یک  -سنگ پالك صیقلی چینی سفید ازنا

 41/7 19/5 368333 450000 300000 مترمربع   ......................درجه یک  -ریز سنگ پالك صیقلی چینی سفید نی

 ×× ×× × × × مترمربع   ........................  درجه یک  -فید قروهسنگ پالك صیقلی چینی س

 ×× ×× × × × مترمربع   ..................  درجه یک  -سنگ پالك صیقلی چینی کریستال قروه

 32/9 9/6 774 880 660 کیلوگرم   ..............................................................  ) اي کیسه(پودر سنگ معمولی 

 43/0 20/0 270909 320000 200000 مترمربع   ..........  درجه یک  -سنگ پالك صیقلی مرمریت صورتی بجستان

 41/0 17/5 277500 320000 230000 مترمربع   ............  درجه یک  -ك صیقلی مرمریت صورتی سمیرمسنگ پال

 41/7 19/6 323000 350000 300000 مترمربع   ............درجه یک  -نطنز ي سنگ پالك صیقلی گرانیت گل پنبه

 32/9 11/9 447500 485000 390000 مترمربع   .................درجه یک  -سنگ پالك صیقلی گرانیت سبز پیرانشهر
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  1392 اول ي نیمه: سفالانی منتخب گروه آهک و گروه آجر و حداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختم -3

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  )ریال(قیمت واحد 

  ي نیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  قبل

  مشابه  ي نیمه
  در سال قبل

         گروه آهک

 ×× ×× × × × تن    ...................................................................................  ي آهک زنده  کلوخه

   گروه آجر و سفال

 34/1 14/9 1810 2000 1500 قالب   ....................................................................................................  آجر فشاري

 ×× ×× × × × قالب   ..............................................  سانتی  3آجر ماشینی سوراخدار سفید 

 13/0 6/4- 1229 1350 1100 قالب   ..............................................  سانتی  4آجر ماشینی سوراخدار سفید 

 13/1 4/9- 1250 1600 1000 قالب   ..........................................  سانتی  5/5آجر ماشینی سوراخدار سفید 

 11/3 6/7- 2077 2400 1800 قالب   ............................................  سانتی  5/5آجر ماشینی سوراخدار قرمز 

 25/5 8/1 3443 3500 3300 قالب   ...................................................................................  سانتی  4آجر قزاقی 

 23/3 8/1 3590 3800 3400 قالب   ..............................................................................  سانتی  5/5آجر قزاقی 

 38/2 16/6 3257 3900 2800 قالب   ....................................   10×20×25بلوك سفالی آجر تیغه به ابعاد 

 ×× ×× × × × قالب   ..........................................   20×25×40لی سقفی به ابعاد بلوك سفا

 22/1 ×× 13125 15000 11500 قالب   ..........................................   25×25×40بلوك سفالی سقفی به ابعاد 

 35/6 14/3 1967 2200 1800 قالب   ....................................   5/4×13×25سفال کفشک فوندوله به ابعاد 
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  :هاي فـوالدي مـورد مصـرف در  سـازه     وله و پروفیلحداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه ل -4
    1392 اول ي نیمه

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  )ریال(قیمت واحد 

  ي نیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  قبل

  ي نیمه
  مشابه

  در سال قبل
هاي فوالدي مورد مصرف در  گروه لوله و پروفیل

        سازه

 17/0 27/6- 23300  24000 22500 کیلوگرم   ..............................................................................................8تیرآهن نمره 
 32/4 27/9- 21620 21800 21500 کیلوگرم   .......................... ................................................................  10تیرآهن نمره 
 41/6 27/2- 21500 23500 20500 کیلوگرم   .......................... ................................................................  12تیرآهن نمره 
 33/3 8/5- 20720 21000 20400 کیلوگرم   .......................... ................................................................  14تیرآهن نمره 
 34/9 5/1- 19750 20100 19500 کیلوگرم   ...........................................................................................  16تیرآهن نمره 
 44/4 ×× 20880 21000 20800 کیلوگرم   .......................... ................................................................  18تیرآهن نمره 
 94/4 3/9 30280 31200 29000 کیلوگرم   .......................... ................................................................  20تیرآهن نمره 
 67/5 0/7- 25800 26500 25000 کیلوگرم   .......................... ................................................................  22تیرآهن نمره 
 77/2 10/4- 27500 29500 25500 کیلوگرم   .......................... ................................................................  24تیرآهن نمره 
 11/6 8/3- 30020 30500 29700  کیلوگرم   ...........................................................................................  26تیرآهن نمره 

 24/7 0/1- 28560 30100 27000 کیلوگرم   .......................... ................................................................  28نمره  تیرآهن
 26/8 11/2- 27600 28500 26500 کیلوگرم   .......................... ................................................................  30تیرآهن نمره 
 ×× ×× × × × کیلوگرم   .......................... ................................................................  32تیرآهن نمره 
 ×× ×× × × × کیلوگرم   .......................... ................................................................  34تیرآهن نمره 
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ...........................................................................................  36تیرآهن نمره 
 ×× ×× × × × کیلوگرم   .......................... ................................................................  38تیرآهن نمره 

 ×× ×× × × × کیلوگرم   .......................... ................................................................  40نمره تیرآهن 
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ...........................................................................  10پهن نمره  تیرآهن بال
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ...........................................................................  12پهن نمره  تیرآهن بال
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ...........................................................................  14پهن نمره  تیرآهن بال
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ...........................................................................  16پهن نمره  تیرآهن بال
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ...........................................................................  18پهن نمره  تیرآهن بال

 ×× ×× × × × کیلوگرم   ...........................................................................  20پهن نمره  یرآهن بالت
 ×× ×× × × × کیلوگرم   .........................................................................  22تیرآهن بال پهن نمره 

 ×× ×× × × × کیلوگرم   ...........................................................................  24پهن نمره  تیرآهن بال
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ...........................................................................  26پهن نمره  تیرآهن بال
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ...........................................................................  28پهن نمره  تیرآهن بال
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ...........................................................................  30پهن نمره  تیرآهن بال
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ...........................................................................  32پهن نمره  تیرآهن بال
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ...........................................................................  34پهن نمره  تیرآهن بال
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ...........................................................................  36پهن نمره  تیرآهن بال

 ×× ×× × × × کیلوگرم   ...........................................................................  38پهن نمره  تیرآهن بال
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ...........................................................................  40پهن نمره  تیرآهن بال
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  :هـاي فـوالدي مـورد مصـرف در سـازه      متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه لوله و پروفیلحداقل، حداکثر،  -4
  )دنباله( 1392 اول ي نیمه

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  )ریال(قیمت واحد 

 ي  نیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  قبل

  مشابه  ي نیمه
  در سال قبل

 14/1 9/1- 20412 20500 20300 لوگرمکی    .......................... ................................................................  5/6ناودانی نمره 
 3/8 13/6- 19320 19500 19000 کیلوگرم    ..............................................................................................  8ناودانی نمره 
 1/2 13/5- 19160 19300 19100 کیلوگرم    ...........................................................................................  10ناودانی نمره 
 1/8 14/4- 19220 19700 19000 کیلوگرم    ...........................................................................................  12ناودانی نمره 
 1/3 14/7- 19120 19200 19000 کیلوگرم    ...........................................................................................  14ناودانی نمره 

 13/4 10/1- 20200 21000 19800 کیلوگرم    ............................................................................................16ی نمره ناودان
 15/2 21/7- 20590 20700 20500 کیلوگرم    ...........................................................................................  18ناودانی نمره 
 18/7 ×× 20634 21000 20120 کیلوگرم    ...........................................................................................  20ناودانی نمره 
 19/6 15/3- 20780 21000 20500 کیلوگرم    ...........................................................................................  22ناودانی نمره 
 22/0 15/5- 20560 20750 20450 کیلوگرم    ...........................................................................................  24ناودانی نمره 
 21/8 15/0- 20620 20800 20500 کیلوگرم    ............................................................................................26ناودانی نمره 
 27/3 16/1- 20680 21000 20500 کیلوگرم    ...........................................................................................  28ناودانی نمره 
 34/4 14/2- 20880 21000 20800 کیلوگرم    ...........................................................................................  30ناودانی نمره 
 7/6 6/4- 19840 20100 19500 کیلوگرم    ..............................................................................................  30نبشی نمره 
 5/4 7/5- 19580 19900 19400 کیلوگرم    ..............................................................................................  40نبشی نمره 
 2/9 6/8- 19550 19800 19300 کیلوگرم    ..............................................................................................  50نبشی نمره 
 2/7 8/2- 19480 19500 19450 کیلوگرم    ..............................................................................................  55نبشی نمره 
 5/6 ×× 19640 19800 19400 کیلوگرم    ..............................................................................................  60نبشی نمره 
 4/8 8/3- 19360 19500 19000 کیلوگرم    ..............................................................................................  70نبشی نمره 
 10/0 4/9- 19940 20300 19600 کیلوگرم    ..............................................................................................  75نبشی نمره 
 10/8 4/1- 20040 20100 19900 کیلوگرم    ..............................................................................................  80نبشی نمره 
 8/3 6/1- 19475 19600 19350 کیلوگرم    ..............................................................................................  90نبشی نمره 
 24/5 1/2- 20360 20700 20000 کیلوگرم    ...........................................................................................100نبشی نمره 
 29/1 1/1- 20140 20600 19500 کیلوگرم    ...........................................................................................120نبشی نمره 
 24/6 2/4- 19780 20500 19500 کیلوگرم    ...........................................................................................150نبشی نمره 
 12/4 4/7- 21000 21100 20900 کیلوگرم    .............................................................................................20سپري نمره 
 13/7 3/8- 20940 21100 20700 کیلوگرم    .............................................................................................25سپري نمره 
 11/0 6/0- 20560 20700 20500 کیلوگرم    .............................................................................................30سپري نمره 
 12/3 0/5- 20880 21000 20800 کیلوگرم    .............................................................................................40سپري نمره 
 9/4 4/8- 19940 20100 19800 کیلوگرم    .............................................................................................50سپري نمره 
 14/7 5/3- 19940 20200 19500 کیلوگرم    .............................................................................................  60سپري نمره 
 17/1 2/9- 19860 20200 19500 کیلوگرم    .............................................................................................70سپري نمره 
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  1392 اول ي نیمه: حداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه میلگرد -5

واحد   عنوان
  مبادله

  بت بهدرصد تغییر نس  )ریال(قیمت واحد 

 ي  نیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  قبل

  مشابه ي  نیمه
  در سال قبل

         گروه میلگرد
 25/3 14/4- 25857 27000 23500 کیلوگرم .........................................  شبکه جوشی مش فوالدي با میلگرد ساده 

 16/3 15/4- 23775 25500 21000 کیلوگرم ...... ................................................................................................مفتول سیاه
 10/8 14/7- 23438 25000 20000 کیلوگرم .........................................  شبکه جوشی مش فوالدي با میلگرد آجدار

 45/1 9/4- 22200 22400 22000 کیلوگرم .................................................................................  6نمره  ي میلگرد ساده
 44/9 3/2- 22017 22400 21000 کیلوگرم .................................................................................  8نمره  ي میلگرد ساده
 33/0 10/9- 20286 22000 15100 کیلوگرم ..............................................................................  10نمره  ي میلگرد ساده
 31/0 10/0- 20567 21500 19100 کیلوگرم ..............................................................................  12نمره  ي میلگرد ساده
 33/1 5/2- 20917 21400 19300 کیلوگرم ..............................................................................  14نمره  ي میلگرد ساده
 37/4 3/1- 21600 21800 21500 کیلوگرم ..............................................................................  16نمره  ي میلگرد ساده
 33/7 3/4- 21260 21400 21200 کیلوگرم ..............................................................................  18نمره  ي میلگرد ساده
 36/7 2/6- 21320 21400 21200 کیلوگرم ..............................................................................  20نمره  ي میلگرد ساده

 36/3 2/5- 21260 21400 21100 کیلوگرم ..............................................................................  22نمره  ي گرد سادهمیل
 41/5 2/1- 21380 21600 21150 کیلوگرم ..............................................................................  24نمره  ي میلگرد ساده
 42/3 0/8- 21480 21600 21400 کیلوگرم ..............................................................................  26نمره  ي میلگرد ساده
 42/7 0/6- 21610 21800 21150 کیلوگرم ..............................................................................  28نمره  ي میلگرد ساده
 31/2 2/1- 20857 21800 19500 کیلوگرم ..............................................................................  30نمره  ي میلگرد ساده
 34/1 2/1- 21029 21800 19500 کیلوگرم ..............................................................................  32نمره  ي میلگرد ساده
 19/9 5/9- 21567 21900 21300 کیلوگرم ..............................................................................  50نمره  ي میلگرد ساده

 ×× ×× × × × کیلوگرم ....................................................................................  6میلگرد آجدار نمره 

 14/4 8/7- 19720 19800 19700 کیلوگرم ....................................................................................8میلگرد آجدار نمره 
 15/2 7/3- 19590 19700 19450 کیلوگرم .................................................................................10میلگرد آجدار نمره 
 16/1 6/5- 19675 19800 19500 کیلوگرم .................................................................................12میلگرد آجدار نمره 
 16/0 5/4- 19600 19700 19500 کیلوگرم .................................................................................14میلگرد آجدار نمره 
 18/1 6/1- 19600 19700 19500 کیلوگرم .................................................................................  16میلگرد آجدار نمره 

 15/3 6/3- 19525 19600 19500 کیلوگرم .................................................................................18ره میلگرد آجدار نم
 14/4 6/7- 19420 19500 19300 کیلوگرم .................................................................................20میلگرد آجدار نمره 
 11/2 7/4- 19320 19500 19200 کیلوگرم .................................................................................22میلگرد آجدار نمره 
 9/4 8/8- 19240 19400 19100 کیلوگرم .................................................................................24میلگرد آجدار نمره 
 12/2 7/0- 19460 19500 19400 کیلوگرم .................................................................................  26میلگرد آجدار نمره 
 18/9 5/2- 19740 19800 19700 کیلوگرم .................................................................................28میلگرد آجدار نمره 
 17/5 6/1- 19640 19800 19500 کیلوگرم .................................................................................30میلگرد آجدار نمره 
 17/9 4/6- 19720 19800 19500 کیلوگرم .................................................................................32میلگرد آجدار نمره 
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: هـاي گـالوانیزه   هـاي فلـزي و گـروه ورق    نی منتخـب گـروه ورق  حداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمـت مصـالح سـاختما    -6
  1392اول ي نیمه

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  )ریال(قیمت واحد 

  ي نیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  قبل

  مشابه ي  نیمه
  در سال قبل

    هاي فلزي گروه ورق
     

-1/6 19540 19800 19200 کیلوگرم   ..........................................  متر  میلی 3ورق سیاه به ضخامت بیش از   3/13 
0/6 127500 135000 122000 کیلوگرم   .....................................................................................................  ورق استیل  3/71 

1/8 371250 410000 340000 کیلوگرم   .........................................................................................................  ورق مس  2/78 
7/10 261111 300000 220000 کیلوگرم   ..........................................................................................................  ورق برنز  5/68 

4/9 383750 400000 370000 کیلوگرم   .................................................................................پروفیل برنزي توخالی  6/84 
5/14 207000 220000 200000 گرمکیلو   .......................... ................................................................  پروفیل برنزي توپر  7/80 

        هاي گالوانیزه گروه ورق

 71/3 4/0 32250 35000 31000 کیلوگرم   ..................................................................................صاف ي ورق گالوانیزه
 63/3 7/8 31750 35000 28000 کیلوگرم   ..........................................................................  اي کرکره ي ورق گالوانیزه
 83/9 3/4 37583 41000 36000 کیلوگرم   .................................................................................  رنگی ي ورق گالوانیزه
 87/0 4/3 36500 40500 32000 کیلوگرم   .....................................................................  با موج ذوزنقه ورق گالوانیزه

  
   1392  اول ي نیمه: سیمانی و بتنی  ساخته حداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه قطعات پیش -7

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  )ریال(قیمت واحد 

 ي  نیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  قبل

  مشابه  ي نیمه
  در سال قبل

    سیمانی و بتنی  ي ساخته گروه قطعات پیش
     

 39/6 19/0 9075 9500 8500 قالب   ....... ................................  10×20×40بلوك سیمانی دیواري به ابعاد 
 ×× ×× × × × قالب   .....................................   20×20×40بلوك سیمانی دیواري به ابعاد 

 32/7 10/3 33800 46000 28500 متر   .......................... ................................   10سیمانی معمولی نمره  ي لوله
 51/7 26/0 52000 66000 40000 متر   .......................... ................................   15ي سیمانی معمولی نمره  لوله
 54/9 21/8 77286 85000 65000 متر   .......................... ................................   20ي سیمانی معمولی نمره  لوله

 47/7 20/4 130000 150000 115000 مربعمتر   ...............................................................................................  کفپوش بتنی 
 21/3 3/4 211000 230000 185000 متر   ................................................................................................  کول سیمانی 
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  1392 اول ي نیمه: ، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه موزاییکحداقل، حداکثر -8

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  )ریال(قیمت واحد 

  ي نیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  قبل

  مشابه ي نیمه
  در سال قبل

         گروه موزاییک

 ×× ×× × × × مترمربع   ...............................................25× 25موزاییک سیمانی ساده به ابعاد 

 52/8 23/3 71250 75000 65000 مترمربع   ................................................  30×30موزاییک سیمانی ساده به ابعاد 
 67/3 31/9 75833 85000 70000 مترمربع   ...........  30×30موزاییک ایرانی با سنگ موزاییک معمولی به ابعاد 
 53/7 27/7 95286 105000 82000 مترمربع   ...........  40×40موزاییک ایرانی با سنگ موزاییک معمولی به ابعاد 

بـه   5 ي موزاییک فرنگی با خرده سنگ مرمر یا مرمریت تا نمره
 44/4 21/3 91000 110000 85000 مترمربع   ...................................................................................................  30×30ابعاد 

بـه   5 ي موزاییک فرنگی با خرده سنگ مرمر یا مرمریت تا نمره
 56/9 27/4 107000 115000 100000 مترمربع   ...................................................................................................  40×40ابعاد 

و  5 ي مر یـا مرمریـت  نمـره   موزاییک فرنگی با خرده سنگ مر
 39/8 14/5 88750 100000 65000 مترمربع   ...................................................................................30×30باالتر به ابعاد 

 ×× ×× × × × مترمربع   ..  30×30موزاییک فرنگی با الشه سنگ مرمر یا مرمریت به ابعاد 

 52/9 26/9 86667 110000 75000 مترمربع   ...........  30×30موزاییک ایرانی آجدار  براي فرش محوطه به ابعاد 
  
چوبی و گروه قطعات   ي شده حداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه چوب، گروه مصالح ساخته -9

  1392 اول ي نیمه: چوبی ي  ساخته پیش

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  )ریال(قیمت واحد 

  ي  نیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  قبل

  مشابه ي  نیمه
  ر سال قبلد

         گروه چوب
 ×× ×× × × × مترمکعب   .............................................................................................  تراورس خارجی

 71/1 2/2 9285000 9600000 9000000 مترمکعب   ......................... ................................................................  تخته نراد خارجی
 23/6 10/2 7325000 7800000 7100000 مترمکعب   ................................................................................................  تراورس ایرانی

 25/5 14/0 5175000 5500000 4800000 مترمکعب   ..................................................................  10×10ي ایرانی به ابعاد تخته
 61/0 8/4 9042857 9500000 8500000 مترمکعب   ..........................................................................  هار تراش خارجیچوب چ

 39/5 14/0 7425000 7800000 7100000 مترمکعب   .............................................................................  چوب چهار تراش ایرانی
 38/9 17/6 1018125 1125000 8500000 مترمکعب   ....... ................................................................................................  الوار ایرانی

   چوبی ي  گروه مصالح ساخته شده
 40/2 7/7 29567 31000 28500 مترمربع    ...........................................................  متر میلی 3تخته فیبر به ضخامت 

 55/4 10/2 30875 33500 27500 مترمربع    ..................................................................  متر میلی 5نئوپان به ضخامت 
 70/4 17/8 110000 125000 100000 مترمربع    ...............................................................  متر میلی 16نئوپان به ضخامت 

متري ایرانی راش، ملج، صنوبر، ممرز و سایر  میلی 6/3الیی  سه
 ×× ×× × × × مترمربع    ...............................................................................................................ها گونه

 ×× ×× × × × مترمربع    ...............................................................  متر میلی 18امت نئوپان به ضخ

   چوبی  ي ساخته گروه قطعات پیش
 69/7 16/6 207000 220000 185000  مترمربع    ..................................................................................................  چوبی ي  لمبه
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: حداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصـالح سـاختمانی منتخـب گـروه محصـوالت پالسـتیکی پوشـش کـف و دیـوار          -10
  1392 اول ي نیمه

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  )ریال(قیمت واحد 

 ي  نیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  قبل

  مشابه ي  نیمه
  در سال قبل

          گروه محصوالت پالستیکی پوشش کف و دیوار

متـر   میلـی  5/1کفپوش پالستیکی از نوع وینیـل بـه ضـخامت    
 ×× ×× × × × مترمربع    .................................................................................................  صورت تایل به

متـر   میلـی  5/1و ضـخامت   33×33کفپوش الستیکی به ابعـاد  
 ×× ×× × × × مترمربع    .................................................................................................  صورت تایل به

 68/3 ×× 193500 200000 180000 مترمربع    ..رول صورت متربه میلی 5/2کفپوش الستیکی آجدار  به ضخامت 
 ×× ×× × × × مترمربع    ...  صورت رول متر به میلی 3کفپوش الستیکی آجدار  به ضخامت 

 2و ضـخامت   50×50به ابعـاد   کفپوش پالستیکی ازنوع وینیل
 ×× ×× × × × مترمربع    ...............................................................................  صورت تایل متر به میلی

متـر   میلـی  5/4کفپوش پالستیکی از نوع وینیـل بـه ضـخامت    
 ×× ×× × × × مترمربع    ..................................................................................................  صورت رول به

  
: ه چتـایی حداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخـب گـروه مصـالح پالسـتیکی و السـتیکی و گـرو       -11

  1391 اول ي نیمه

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  )ریال(قیمت واحد 

  ي نیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  قبل

  مشابه ي  نیمه
  در سال قبل

         گروه مصالح پالستیکی و الستیکی

 84/4 10/9 1783333 2200000 1400000 مترمکعب    ................................  کیلوگرم در مترمکعب 20) یونولیت(پالستوفوم 
 53/5 2/0 484091 520000 425000 مترمربع    ....................  متر میلی 3ورق بدون موج اکریلیک به ضخامت حدود 

 101/6 19/0 126250 140000 85000 مترمربع    ........................  متر میلی 5/1تا  1ورق فایبرگالس ساده به ضخامت 
 62/3 ×× 102857 110000 85000 مترمربع    .....................  متر میلی 5/1تا 1ورق فایبرگالس موجدار به ضخامت 

 100/0 18/9 210000 230000 180000 مترمربع    .....................  متر سانتی10ورق بدون موج پلی استایرن به ضخامت 
   گروه چتایی

 28/7 25/8- 10590 11000 10200 یارد    .......................................................................................  40×7گونی چتایی 
 ×× ×× × × × یارد    .......................................................................................  45×9گونی چتایی 

 ×× 20/4- 14983 16000 14000 یارد    ....................................................................................  40×10گونی چتایی 

 25/7 23/5- 16343 17000 15500 یارد    ....................................................................................  45×11ی گونی چتای

 


