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     هاي نشریات مرکز آمار ایران نشانه  
  

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

  .ذاتاً یا عمالً وجود ندارد  ×    
   .معنی استممکن یا بیجمع و محاسبه غیر      ××    

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

  .قطعی استرقم غیر        ×   
  .تخمینی دارد يرقم جنبه      ××   

           دلیل حفظ محرمانگی، رقم قابل انتشار نیستبه.  
   
  

سرراست کردن  ها قبل ازها و شاخصنسبت يمحاسبه .ها به علت سرراست کردن ارقام استاختالف در سرجمع
   .ارقام صورت گرفته است

// 



  
  

                                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
 عمـومی بـه   ياي از بودجـه سـاله بخـش عمـده   اقتصادي و اجتماعی کشور، همه يهاي عمرانی و نقش آن در توسعهفعالیت با توجه به اهمیت

هـا یعنـی مصـالح    ترین عامـل مـؤثر در ایـن فعالیـت    دسترسی به اطالعات صحیح و منظم از قیمت مهم .یابدهاي عمرانی اختصاص میفعالیت
هاي مربـوط بـه   ها و عقد پیمانورد هزینهابر در نهایتریزي و اقالم، برنامه يبهاي پایه ها، فهرستتعرفه يالزم در تهیه از ابزارهاي ساختمانی،

روند تغییـرات آن، در مواقـع لـزوم در بررسـی و کنتـرل عوامـل مـؤثر         طالع از قیمت مصالح ساختمانی وا، همچنین .هاي عمرانی استفعالیت
  .شودمفید واقع می ،بازارو کنترل قیمت و اتخاذ تصمیم براي تنظیم  بر

 ریـزي مدیریت و برنامه سازمانامور فنی  درخواست معاونت به و طرح آمارگیري از قیمت مصالح ساختمانی توسط مرکز آمار ایران يتهیه
ماهـه و سـاالنه   صورت نشریات ششماهه در سراسر کشور اجرا و نتایج آن بهصورت ششبه 1370تا سال 1365از سال  صورت گرفت کهکشور 

دوم)  يماهـه اول و شـش  يماههطرح با انجام تغییراتی، در سطح شهرستان تهران در دو مرحله از سال (شش 1374از سال  .منتشر شده است
تغییـرات  درصـد  بـه همـراه    1393دوم  سـال  ينتایج مربوط به نیمـه  ،حاضر ينشریه .شده استماهه منتشر صورت ششو نشریات آن بهاجرا 

ائـه  ) را ار1392دوم  يمشــابه ســال قبــل (نیمـه     ينیمـه  و )1393اول  ي(نیمـه  لـقبـ  ينیمـه  نسبت بـهمتوسط قیمت مصالح ساختمانی 
   .دهـدمی

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

  
  

آمار ایران مرکز
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  طرح کلیمشخصات 

  
  

  هدف
سـاختمانی مـورد اسـتفاده در    متوسـط قیمـت برخـی از مصـالح      يو اطالعات مورد نیاز براي محاسـبه  وري آمارآهدف از اجراي طرح، گرد

  .است) 1393ي دوم (نیمه مورد نظر يدست اجرا در شهرستان تهران در دوره عمرانی دري هاطرح
  

  هدف يجامعه
  فروشی مصالح سـاختمانی در سـطح شهرسـتان تهـران    تولیدکننده یا عمده هايشده توسط کارگاهتمامی مصالح ساختمانی منتخبِ معامله

  .دهندطرح را تشکیل میي هدف این براساس چارچوب مورد استفاده در طرح، جامعه
  

  آماري واحد
فروشی مصالح ساختمانی در سطح شهرسـتان تهـران   هاي تولیدکننده یا عمدهشده توسط کارگاههریک از مصالح ساختمانی منتخبِ معامله

  .دهدبراساس چارچوب مورد استفاده در طرح، واحد آماري این طرح را تشکیل می
  

  گیرينمونهچارچوب 
 گیـري نمونـه چارچوب ، می شودهنگام به که پس از هر آمارگیري فروشی مصالح ساختمانی حاصلاي تولیدکننده یا عمدههکارگاه فهرست

  .دهداین طرح را تشکیل می
  

  گیريواحد نمونه
  .دهدشکیل میگیري این طرح را تواحد نمونه، گیرينمونهچارچوب در  فروشی مصالح ساختمانیهاي تولیدکننده یا عمدههر یک از کارگاه

  
  روش آمارگیري

، تعـدادي از  گیـري نمونـه ترتیب که بر اساس طرح به این .شودگیري استفاده میهاز روش نمون ،در این طرحهاي نمونه براي انتخاب کارگاه
گیري از اقـالم  ، قیمتتبلتو با استفاده از ها صورت نمونه انتخاب و با مراجعه به این کارگاه، بهگیرينمونه هاي موجود در چارچوبکارگاه

هاي کاغـذي) و نیـز ورود اطالعـات ازطریـق     ي سنتی کاغذ و قلم (ثبت اطالعات در پرسشنامهبدین ترتیب، استفاده از شیوه .شودانجام می
  .امایی، حذف شده استداده

  
  زمان آمارگیري

  .بوده است 1393سال  بهمن ماه زمان آمارگیري در این طرح،
  

  زمان آماري
  .شده استوري آگرد 1393سال ي دوم  ماههششاطالعات مربوط به ، اجراي طرحاین مرحله از در 
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  اقالم آماري
گـروه   17انواع مصـالح سـاختمانی بـوده اسـت کـه در       از قلم 142 آمارگیري شاملاین ، اطالعات مورد نظر در 1393ي دوم سال در نیمه

  .اندشدهبندي شرح جدول زیر طبقهبه
  

  تعداد اقالم   عنوان گروه
  در گروهشده آمارگیري

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

  1    .....................................................................................................................................................................................................  دارهاي ریشهسنگ
  17    ...............................................................................................................................................................................................  هاي تخت پالكسنگ

  10    ..................................................................................................................................................................................................................  آجر و سفال
  38    .............................................................................................................................................  هاي فوالدي مورد مصرف در سازهلوله و پروفیل

  31    ............................................................................................................................................................................................................................  میلگرد
  6    ..............................................................................................................................................................................................................هاي فلزيورق
  4    ....... ................................................................................................................................................................................................  هاي گالوانیزهورق

  7    ................................................................................................................................................................  سیمانی و بتنی يساختهقطعات پیش
  6    ......................... ................................................................................................................................................................................................  موزاییک

  4    ...............................................................................................................................................................................................................................  چوب
  1    ....................................................................................................................................................................................  چوبی يمصالح ساخته شده

  0    ...................................................................................................................................................................................  چوبی يساختهقطعات پیش
  2    .......................... ................................................................................................................................  پوشش کف و دیوار محصوالت پالستیکی

  3    .................................................................................................................................................................................  مصالح پالستیکی و الستیکی
  4    .............................................................................................................................................................................................................................  چتایی

  

  تعریف قیمت
مقدار پولی  ،ترتیببه این .واحد از مصالح ساختمانی مورد آمارگیري است هرخرید منظور از قیمت در این طرح، ارزش ریالی پرداختی براي 

قیمت آن منظور شده است، ماننـد قیمـت یـک     عنوانبه پرداخت شده،مورد نظر دست آوردن واحد معینی از مصالح ساختمانی که براي به
قیمت مورد نظر در این طرح، قیمـت عملـی   ، 14 آهن نمرهیک یا قیمت یک کیلوگرم تیر سنگ پالك صیقلی تراورتن سفید درجه مترمربع

 يمصـالح سـاختمانی در آخـرین معاملـه     يفروشی یا تولیدکنندهفروش است و منظور از قیمت عملی فروش، مبلغی است که کارگاه عمده
  .مظنه در این طرح مورد نظر نیست ،یبترتبه این .انجام شده در طول زمان آماري در مقابل فروش واحد معینی از کاال دریافت کرده است
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  هایافته يگزیده
  

  
  
  
  

 يترین درصد تغییـرات قیمـت مصـالح سـاختمانی مـورد آمـارگیري در سـطح شهرسـتان تهـران در نیمـه          در این قسمت، کمترین و بیش
) ارایـه  1392دوم ي مشابه در سال قبـل (نیمـه   ي) و نیمه1393اول  يقبل (نیمه يهاي مختلف نسبت به نیمهتفکیک گروه، به1393دوم
  .شودمی
  

  دارهاي ریشهسنگ خاك، مصالح سنگی بتن و بنایی و گروه
هـاي  سنگ« و »مصالح سنگی بتن و بنایی«، »خاك« گروه 3، در1393 دوم يساختمانی در نیمه از قیمت مصالح نتایج آمارگیري بر اساس

  هـا،  بین اقـالم ایـن گـروه   در  .افزایش داشته استقبل  يدوره نسبت به، آمارگیري اقالم مورد تمامی قیمت متوسطقلم،  دوبجز  ،»دارریشه
تـرین کـاهش   درصد داراي بـیش  7/3با » خاك رس طبیعی« .ترین افزایش متوسط قیمت بوده استدرصد داراي بیش 8/6با  »قلوه سنگ«

  .قیمت بوده است
تـرین  در این میـان، بـیش   .افزایش داشته استي مشابه سال قبل دورهنسبت به  تمام اقالم بجز دو قلم، در این سه گروه، متوسط قیمت   

خـاك رس  «ترین کـاهش متوسـط قیمـت مربـوط بـه      درصد و بیش 0/12با » (ماسه کفی) ماسه طبیعی«افزایش متوسط قیمت مربوط به 
   .ستدرصد بوده ا 9/0با » طبیعی

  
  هاي تخت پالكسنگ گروه

متوسط قیمت تمامی  کاهشقبل حاکی از  يبا نیمه 1393دوم ي در نیمه» هاي تخت پالكسنگ«ي متوسط قیمت اقالم در گروه مقایسه
بوده که  »درجه یک - رتن سفیدسنگ پالك صیقلی تراو« ،افزایش قیمت تنها قلم داراي در بین اقالم این گروه، .باشدمی بجز یک قلم اقالم

تـرین  بـیش داراي  درصـد  6/9با » درجه یک -مرمریت کرم یا صورتی کرمانسنگ پالك صیقلی « ،استدرصد بوده  9/9 رشد آن معادل با
   .قیمت در این گروه بوده استکاهش 

ي افـزایش متوسـط قیمـت    دهنـده قبل، نشـان ي مشابه سال با دوره 1393دوم ي ي نتایج حاصل از آمارگیري نیمهدر این گروه، مقایسه   
سـنگ  «درصـد بـوده اسـت و     1/37بـا  » درجه یک -رتن سفیدسنگ پالك صیقلی تراو«ترین افزایش مربوط به تمامی اقالم است که بیش

  .بوده استدرصد داراي کمترین افزایش قیمت در این گروه  5/0 با» درجه یک -مرمریت کرم یا صورتی کرمانپالك صیقلی 
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 آجر و سفال گروه

شود متوسط قیمت تمامی اقالم بجز یک قلم، کاهش ي قبل، مشاهده میدر این دوره نسبت به دوره» آجر و سفال«ي اقالم گروه با مقایسه
بلـوك  « ،اسـت بـوده   تنها قلـم داراي افـزایش قیمـت    درصد 6/21با » سانتی 5/5آجر ماشینی سوراخدار سفید «در این میان،  .داشته است

  .ترین کاهش قیمت در این گروه بوده استبیش درصد داراي 3/7با » 20×25×40سفالی سقفی به ابعاد 
، هم شاهد افزایش و هم شاهد کاهش متوسط قیمت ي مشابه سال قبلبا دوره 1393ي دوم ي نتایج حاصل از آمارگیري نیمهدر مقایسه   

آجر « و ترین کاهش قیمتبیش درصد، داراي 9/3با » 5/4×13×25ک فوندوله  به ابعاد سفال کفش« اقالم مورد بررسی در این گروه هستیم.
  .استترین افزایش متوسط قیمت بوده بیشداراي درصد  8/26با » سانتی 5/5ماشینی سوراخدار سفید 

  
  هاي فوالدي مورد مصرف در سازهگروه لوله و پروفیل

تـرین افـزایش قیمـت نسـبت بـه      بـیش  .ها هستیمقیمت کاهششاهد عمدتاْ  ، »هاي فوالدي مورد مصرف در سازهلوله و پروفیل«در گروه 
  .استدرصد بوده  1/38با » 18ناودانی نمره «ترین کاهش قیمت مربوط به درصد و بیش 4/26با » 30نمره  تیر آهن« به ي قبل مربوطدوره

هـا  شاهد نوسانات کاهشی یا افزایشی قیمت ،ي مشابه سال قبلهاي اقالم این گروه در این نیمه نسبت به نیمهقیمت ي متوسطبا مقایسه
ترین کاهش متوسط قیمت مربوط به درصد و بیش 8/14با » 30نبشی نمره «همچنان مربوط به  ،ترین افزایش متوسط قیمتبیش .هستیم

  .است درصد بوده 4/36با » 18ناودانی نمره «
  

  گروه میلگرد
تـرین کـاهش   در بین اقالم ایـن گـروه بـیش    .ي قبل داراي کاهش بوده است، متوسط قیمت تمامی اقالم نسبت به دوره»میلگرد«در گروه 

درصـد بـوده    1/0بـا  » 10میلگرد ساده نمـره  «درصد و کمترین کاهش مربوط به  2/17با » 6میلگرد ساده نمره  «متوسط قیمت مربوط به 
  .است

بـراي   هـا  بودن متوسـط قیمـت   افزایشیي دهندهنشان ،مشابه سال قبل يدورهبا  1393دوم  يي نتایج حاصل از آمارگیري نیمهمقایسه
 9/14بـا  » 10نمـره   ي میلگرد ساده«مربوط به ترتیب به ترین کاهش متوسط قیمتبیشافزایش و ترین در این میان بیش .اقالم است اکثر

  .استدرصد بوده  3/7با » 6نمره  ساده يمیلگرد «درصد و 
  

  هاي فلزيورق گروه
ترین افزایش قیمت نسـبت بـه   بیش .صورت کاهشی هستیمصورت افزایشی و گاه بهها گاه به، شاهد نوسان قیمت»هاي فلزيورق«در گروه 

  .استدرصد بوده  4/5با » ورق برنز«ترین کاهش قیمت مربوط به درصد و بیش 0/37با » توخالیپروفیل برنزي « به ي قبل مربوطدوره
شـاهد نوسـانات کاهشـی یـا افزایشـی       ،ي مشابه سال قبل هـم هاي اقالم این گروه در این نیمه نسبت به نیمهي متوسط قیمتبا مقایسه

تـرین کـاهش   درصد و بیش 0/9با » مترمیلی 3ضخامت بیش از ورق سیاه به «ترین افزایش متوسط قیمت مربوط به بیش .ها هستیمقیمت
  .درصد بوده است 6/27با » توخالیپروفیل برنزي «متوسط قیمت مربوط به 
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  گالوانیزه هايورق گروه

 افزایش یا ثبـات ي مشابه سال قبل حاکی از ي قبل و دورهي متوسط قیمت اقالم در این دوره با دورهمقایسه ،»گالوانیزه هايورق« در گروه
 يگـالوانیزه  ورق«مربـوط بـه   ي قبـل  نسـبت بـه دوره  متوسـط قیمـت    افـزایش ترین بیش در بین اقالم این گروه، .باشدقیمت اقالم آن می

  .درصد بوده است 6/3با  »ايکرکره

متوسـط  ترین کاهش بیش شود،میمشاهده ي مشابه سال قبل هاي اقالم این گروه در این نیمه نسبت به نیمهي متوسط قیمتبا مقایسه
 ورق«مربـوط بـه    افـزایش تـرین  بیشدرصد و 0/13با  »با موج ذوزنقه گالوانیزهورق «مربوط به  ي مشابه در سال قبلنسبت به دوره قیمت

  .درصد بوده است 3/6با » کرکره اي گالوانیزه
  

  سیمانی و بتنی يساختهقطعات پیش گروه
دهـد کـه    قبـل نشـان مـی    يبا نیمه 1393دوم  يي متوسط قیمت اقالم در نیمه، مقایسه»سیمانی و بتنی يساختهقطعات پیش« در گروه

ي سـیمانی معمـولی   لوله«متوسط قیمت مربوط به افزایش ترین در بین اقالم این گروه، بیش .افزایش داشته است تمام اقالم متوسط قیمت
  .درصد داراي کمترین افزایش بوده است 9/4با » پوش بتونی کف«درصد بوده است و  7/54با » 15نمره 

اقـالم   تمـامی دهد کـه متوسـط قیمـت    ي مشابه سال قبل نیز نشان میبا دوره 1393دوم  يي نتایج حاصل از آمارگیري در نیمهمقایسه
کـف پـوش   «افـزایش بـه    کمتـرین درصد و  7/117با  »15ي سیمانی معمولی نمره لوله«ترین افزایش به داراي افزایش بوده است که بیش

   .تعلق دارد درصد داراي 1/41با » بتونی
  

  گروه موزاییک
ي نسـبت بـه دوره  اقالم مورد آمارگیري تمامی ، متوسط قیمت »موزاییک«که در گروه نمایانگر آن است  1393دوم  ينیمهنتایج آمارگیري 

 درصـد  7/8بـا  » 30×30به ابعاد  سیمانی سادهموزاییک «افزایش متوسط قیمت مربوط به ترین بیشدر این میان،  .است داشتهقبل افزایش 
   .تعلق دارد» 40×40موزاییک ایرانی با سنگ موزاییک معمولی به ابعاد «درصد به   2/2کمترین افزایش قیمت نیز با  .باشدمی
دهد که متوسط قیمت تمامی اقـالم نسـبت   به سال قبل نشان میي مشابا دوره 1393دوم  يي نتایج حاصل از آمارگیري در نیمهایسهمق

به ابعاد  آجدار براي فرش محوطهموزاییک ایرانی «ترین افزایش مربوط به در این گروه، بیش .ي مشابه سال قبل افزایش داشته استبه دوره
   .درصد بوده است 4/23با » 30×30به ابعاد  ایرانی با سنگ معمولیموزاییک «مربوط به  ،درصد و کمترین افزایش 2/57با » 30×30

  

  ، مصالح ساخته شده چوبی و قطعات پیش ساخته چوبیچوبگروه 
گـروه قطعـات   «و » چـوبی  يشـده مصـالح سـاخته  «، »چـوب «در گروه حاکی از آن است که ي پیش با دورهآمارگیري این نتایج ي مقایسه

بـا  » تـراورس ایرانـی  « مربوط به ،این سه گروه درقیمت ترین افزایش بیش .اندداراي افزایش قیمت بوده اقالمتمامی  »ي چوبیساختهپیش
   .درصد بوده است 5/8با  »ایرانی الوار«درصد و کمترین افزایش مربوط به  3/42

ي مشـابه  دهد که متوسط قیمت تمامی اقـالم نسـبت بـه دوره   نشان می 1393دوم  ينتایج حاصل از آمارگیري در این سه گروه در نیمه
 8/70بـا  » 10×10ي ایرانـی بـه ابعـاد    تختـه « ترین افزایش متوسط قیمت مربوط به در این میان، بیش .سال قبل داراي افزایش بوده است

  .درصد بوده است 0/28با » چوب چهار تراش خارجی«درصد و کمترین افزایش مربوط به 
  

     واریپوشش کف و د یکیگروه محصوالت پالست
مـورد  هـر دو قلـم    قیمـت ، »واریـ پوشـش کـف و د   یکیپالستمحصـوالت  «که در گروه نمایانگر آن است  1393دوم  ينیمهنتایج آمارگیري 

 و 25×25وینیـل بـه ابعـاد   کفپـوش پالسـتیکی از نـوع    «ترین افزایش مربـوط بـه   که بیش است داشتهي قبل افزایش نسبت به دورهآمارگیري 
   درصد است. 7/7با » میلی متر به صورت تایل 2ضخامت 
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  هاي مصالح پالستیکی و الستیکی گروه
تـرین  نحـوي کـه بـیش   اسـت، بـه   اقالم هم داراي افزایش و هم داراي کاهش بودهمتوسط قیمت  ،»مصالح پالستیکی و الستیکی« در گروه

ورق بدون مـوج  « ترین کاهش مربوط بهو بیش درصد 2/14با » کیلوگرم در متر مکعب 20(یونولیت) پالستوفوم «افزایش قیمت مربوط به 
  .بوده است درصد 3/4با » میلی متر 10پلی استایرن به ضخامت حدود 

پالسـتوفوم  «دهـد کـه متوسـط قیمـت     ي مشابه سـال قبـل نشـان مـی    با دوره 1393دوم  يي نتایج حاصل از آمارگیري در نیمهایسهمق
ورق بدون موج پلی استایرن بـه ضـخامت حـدود    «قیمت و افزایش  ترینبیش دارايدرصد  1/47با » کیلو گرم در متر مکعب 20(یونولیت) 

  .است کاهش قیمت بوده ترینبیشداراي درصد  6/2با » میلی متر 10
  

  گروه چتایی

ي نسـبت بـه دوره  اقالم مـورد آمـارگیري   تمامی ، متوسط قیمت »چتایی«که در گروه نمایانگر آن است  1393دوم  ينیمهنتایج آمارگیري 
کمتـرین   .باشـد می درصد 5/10با » 45×9گونی چتایی «افزایش متوسط قیمت مربوط به ترین بیشدر این میان،  .است داشتهقبل افزایش 

   .تعلق دارد» 40×7گونی چتایی «درصد به  3/6افزایش قیمت نیز با 
در بـین اقـالم    .ي مشابه سال قبل هستیمدر این گروه نسبت به دورهاقالم مورد آمارگیري تمامی متوسط قیمت افزایش شاهد  ینهمچن

 4/11باشد و کمترین افزایش قیمت نیز بـا  می درصد 2/20با » 40×10گونی چتایی «افزایش متوسط قیمت مربوط به ترین بیشاین گروه، 
   .تعلق دارد» 45×11گونی چتایی «درصد به 

  

ي نسبت بـه نیمـه  ي مورد بررسی و درصد تغییرات آن ي این نشریه، حداقل، حداکثر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی در دورهدر ادامه
کثر و حداقل، حدا 11تا  1هاي هاي مختلف در جدولبرحسب گروه) 1392دوم  يمشابه سال قبل (نیمه ي) و نیمه1393اول  يقبل (نیمه

   .ه شده استیارا 22تا  12هاي در جدول 1393هاي مختلف براي کل سال و متوسط قیمت مصالح ساختمانی برحسب گروه



  
  
  
  
  

هاي آماريجدول
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حداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه خاك، گروه مصالح سـنگی بـتن و بنـایی و     -1
  1393وم د يدار: نیمههاي ریشهگروه سنگ

 
 
 
 
 

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  قیمت واحد (ریال)

  مشابه ينیمه  قبل ينیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  در سال قبل

   گروه خاك        
     

 0/9- 3/7- 189091 210000 170000 تن  ........................................................................................  خاك رس طبیعی

   گروه مصالح سنگی بتن و بنایی

 0/2- 2/6- 188182 220000 170000 تن  ..................................................................................................  بادي يماسه

 12/0 6/5 185909 210000 165000 تن  ................................................................  کفی) يطبیعی (ماسه يماسه

 11/0 5/5 190455 220000 160000 تن  ...............................................................................................  شسته يماسه

 9/1 3/2 192273 210000 160000 تن  ..............................................................  بندي شدهدانه يشسته يماسه

 7/2 3/5 175000 200000 150000 تن  ....................................................................................................  شن طبیعی

 7/6 4/2 190909 210000 170000 تن  .................................................  تونان -ايرودخانه مخلوط شن و ماسه

 10/4 6/8 164000 180000 150000 تن  ....... ................................................................................................  سنگ قلوه

   دارهاي ریشهگروه سنگ

 ×× ×× × × × تن  .....................................................................................  بنایی يسنگ الشه

 6/9 2/8 294000 350000 200000 مترمربع  ............................................................  دار الشترریشه يسنگ دو تیشه
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  1393 دوم يهاي تخت پالك: نیمهحداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه سنگ -2

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  قیمت واحد (ریال)

 ينیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  قبل

  مشابه ينیمه
  در سال قبل

         هاي تخت پالكگروه سنگ
 37/1 1300009/9 1700000 900000 مترمربع   ...............................  درجه یک  -سنگ پالك صیقلی تراورتن سفید

 2/4 7/9- 340000 450000 270000 مترمربع   ...............  درجه یک  -اي کلنگی تراورتن سفیدسنگ پالك تیشه

 10/4 8/0- 618000 800000 450000 مترمربع   ...........  درجه یک  -سنگ پالك صیقلی تراورتن گردویی آذرشهر

 8/0 6/1- 715000 900000 500000 مترمربع   .................  درجه یک  -سنگ پالك صیقلی تراورتن قرمز آذرشهر

 11/5 3/6- 310000 500000 250000  مترمربع   ...............  درجه یک  -سیاه الشتر اصفهان يسنگ پالك دوتیشه

 15/3 2/7- 332000 470000 220000 مترمربع   ....................  درجه یک  -سنگ پالك صیقلی سیاه الشتر اصفهان

 11/6 2/1- 365000 500000 300000 مترمربع   ...............................  درجه یک  - آبادسنگ پالك صیقلی سیاه نجف

 1/6 7/6- 295556 380000 250000 مترمربع   ..............  درجه یک  -آبادسنگ پالك صیقلی مرمریت گوهر خرم

 2/7 7/2- 376000 450000 300000 مترمربع   ................................  درجه یک  - سنگ پالك صیقلی مرمریت آباده

 0/5 9/6- 400000 550000 300000 مترمربع   درجه یک  -سنگ پالك صیقلی مرمریت کرم یا صورتی کرمان

 5/7 6/1- 314000 370000 250000 مترمربع   .......................  درجه یک  -سنگ پالك صیقلی چینی ابري الیبید

 2/9 5/3- 395000 500000 300000 مترمربع   .................  درجه یک  -سنگ پالك صیقلی چینی سفید الیگودرز

 6/3 1/4- 605000  800000 400000 مترمربع   ...........................  درجه یک  -سنگ پالك صیقلی چینی سفید ازنا

 10/7 3/4- 526000 800000 400000 مترمربع   ......................درجه یک  -ریزسنگ پالك صیقلی چینی سفید نی

 1/7 4/9- 915 1200 800 کیلوگرم   ..............................................................  اي) پودر سنگ معمولی (کیسه

 10/4 0/8- 362000 450000 280000 مترمربع   ..........  درجه یک  -سنگ پالك صیقلی مرمریت صورتی بجستان

 9/2 2/7- 393000 450000 300000 مترمربع   ............  درجه یک  -سنگ پالك صیقلی مرمریت صورتی سمیرم

 7/1 2/1- 421000 500000 320000 مترمربع   ............درجه یک  -نطنز يسنگ پالك صیقلی گرانیت گل پنبه

 ×× ×× × × × مترمربع   .................درجه یک  -سنگ پالك صیقلی گرانیت سبز پیرانشهر
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  1393دوم  يحداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه آجر و سفال: نیمه -3

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  قیمت واحد (ریال)

 ينیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  قبل

  مشابه ينیمه
  در سال قبل

   گروه آجر و سفال

 13/0 4/0- 2050 2500 1800 قالب   ....................................................................................................  آجر فشاري

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

 9/4 ×× 1575 1800 1400 قالب   ..............................................  سانتی  4آجر ماشینی سوراخدار سفید 

 8/1 4/4- 1780  1900 1400 قالب   ..........................................  سانتی  5/5آجر ماشینی سوراخدار سفید 

 26/8 21/6 2541 2800 2200 قالب   ............................................  سانتی  5/5آجر ماشینی سوراخدار قرمز 

 0/3 4/7- 4240 5200 3500 قالب   ...................................................................................  سانتی  4آجر قزاقی 

 4/3 1/7- 4573 6000 3600 قالب   ..............................................................................  سانتی  5/5آجر قزاقی 

 2/7- 5/8- 3218 3500 2500 قالب   ....................................   10×20×25بلوك سفالی آجر تیغه به ابعاد 

 2/5- 7/3- 12856 15000 12000 قالب   ..........................................   20×25×40بلوك سفالی سقفی به ابعاد 

 0/5- 4/3- 13250 14500 11000 قالب   ..........................................   25×25×40بلوك سفالی سقفی به ابعاد 

 3/9- 6/7- 1904 3000 1400 قالب   ....................................   5/4×13×25سفال کفشک فوندوله به ابعاد 
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      هاي فوالدي مورد مصرف در   حداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه لوله و پروفیل -4
     1393 دوم يسازه: نیمه       

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  قیمت واحد (ریال)

 ينیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  قبل

  مشابه ينیمه
  در سال قبل

   هاي فوالدي مورد مصرف در سازهگروه لوله و پروفیل
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ..............................................................................................  8تیرآهن نمره 
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ...........................................................................................10تیرآهن نمره 
 ×× 8/6 20718 23000 17500 کیلوگرم   ...........................................................................................12تیرآهن نمره 
 3/2 4/5- 18083 18500 18000 کیلوگرم   ...........................................................................................14تیرآهن نمره 
 3/8 1/4- 18096 18400 17500 کیلوگرم   ...........................................................................................  16تیرآهن نمره 
 3/4 1/9- 18017 18230 17500 کیلوگرم   ...........................................................................................18تیرآهن نمره 
 27/9- 8/2- 20884 21200 20730 کیلوگرم   ...........................................................................................20تیرآهن نمره 
 23/8- 3/9- 21311 21450 21000 کیلوگرم   ...........................................................................................22تیرآهن نمره 
 13/3- 1/1- 21447 21800 21200 کیلوگرم   ...........................................................................................24تیرآهن نمره 
 ×× 2/4- 21834 21900 21700  کیلوگرم   ...........................................................................................  26تیرآهن نمره 
 ×× 1/9 20762 21900 19000 کیلوگرم   ...........................................................................................28تیرآهن نمره 
 21/5- 26/4 20406 22150 19000 کیلوگرم   ...........................................................................................30تیرآهن نمره 
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ...........................................................................................32تیرآهن نمره 
 ××  ×× × × × کیلوگرم   ...........................................................................................34تیرآهن نمره 
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ...........................................................................................  36تیرآهن نمره 
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ...........................................................................................38تیرآهن نمره 
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ...........................................................................................40تیرآهن نمره 

 ×× ×× × × × 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 تیرآهن بال

 ×× ×× × × × 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   ...........................................................................  34نمره پهن تیرآهن بال
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ...........................................................................  36پهن نمره تیرآهن بال
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ...........................................................................  38پهن نمره تیرآهن بال
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ...........................................................................  40پهن نمره تیرآهن بال
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   هاي فوالدي مورد مصرف در حداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه لوله و پروفیل -4
  (دنباله) 1393دوم  يسازه: نیمه        

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  قیمت واحد (ریال)

 ينیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  قبل

  مشابه ينیمه
  سال قبلدر 

 8/8 13/2- 17909 18300 17600 کیلوگرم    .......................... ................................................................  5/6ناودانی نمره 
 7/3 9/1- 17983 18400 17600 کیلوگرم    ..............................................................................................  8ناودانی نمره 
 2/0 9/0- 17992 18400 17500 کیلوگرم    ...........................................................................................  10ناودانی نمره 
 5/6 9/1- 18008 18400 17500 کیلوگرم    ...........................................................................................  12ناودانی نمره 
 7/8- 9/5- 17983 18400 17500 کیلوگرم    ...........................................................................................  14ناودانی نمره 
 19/7- 13/8- 17983 18400 17500 کیلوگرم    ............................................................................................16ناودانی نمره 
 36/4- 38/1- 18025 18500 17500 کیلوگرم    ...........................................................................................  18ناودانی نمره 
 14/6- 27/6- 18033 18500 17500 کیلوگرم    ...........................................................................................  20ناودانی نمره 
 4/4- 11/5- 18050 18500 17500 کیلوگرم    ...........................................................................................  22ناودانی نمره 

 4/9- 9/8- 18050 18500 17500 کیلوگرم    ...........................................................................................  24نمره ناودانی 
 25/5- 25/8- 18300 18500 17800 کیلوگرم    ............................................................................................26ناودانی نمره 
 26/5- 27/8- 18045 18500 17500 کیلوگرم    ...........................................................................................  28ناودانی نمره 
 20/7- ×× 18167 18400 17800 کیلوگرم    ...........................................................................................  30ناودانی نمره 
 9/9 14/9- 18092 18700 17400 کیلوگرم    ..............................................................................................  30نبشی نمره 
 14/8 8/2- 18892 20100 17400 کیلوگرم    ..............................................................................................  40نبشی نمره 
 9/1 11/0- 18058 19700 17100 کیلوگرم    ..............................................................................................  50نبشی نمره 
 ×× 3/5- 19586 19800 19400 کیلوگرم    ..............................................................................................  55نبشی نمره 
 12/5 8/5- 18600 19800 17100 کیلوگرم    ..............................................................................................  60نبشی نمره 
 ×× ×× × × × کیلوگرم    ..............................................................................................  70نبشی نمره 

 ×× ×× × × × کیلوگرم    ..............................................................................................  75نبشی نمره 

 1/9 10/1- 17783 18500 17100 کیلوگرم    ..............................................................................................  80نبشی نمره 
 ×× ×× × × × کیلوگرم    ..............................................................................................  90نبشی نمره 

 0/9- 12/6- 17260 17400 17200 کیلوگرم    ...........................................................................................100نبشی نمره 
 0/9- 12/9- 17260 17400 17200 کیلوگرم    ...........................................................................................120نبشی نمره 
 ×× ×× × × × کیلوگرم    ...........................................................................................150نبشی نمره 

 34/2- 16/4- 18050 18200 18000 کیلوگرم    .............................................................................................20نمره سپري 
 ×× ×× 18055 18200 18000 کیلوگرم    .............................................................................................25سپري نمره 

 ×× ×× 18018 18100 18000 کیلوگرم    .............................................................................................30سپري نمره 

 ×× ×× 17955 18100 17800 کیلوگرم    .............................................................................................40سپري نمره 

 ×× ×× 17945 18100 17800 کیلوگرم    .............................................................................................50سپري نمره 

 ×× ×× 17991 18100 17800 کیلوگرم    .............................................................................................  60سپري نمره 

 ×× ×× 18009 18100 17900 کیلوگرم    .............................................................................................70سپري نمره 
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  1393دوم  يحداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه میلگرد: نیمه -5

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  قیمت واحد (ریال)

 ينیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  قبل

  مشابه ينیمه
  در سال قبل

         گروه میلگرد
 3/9 1/4- 24571 28000 21000 کیلوگرم ...........................................  شبکه جوشی مش فوالدي با میلگرد ساده

 6/4 14/2- 20129 21000 19500 کیلوگرم ...... ................................................................................................مفتول سیاه
 4/3- 9/9- 21543 25500 19000 کیلوگرم .........................................  شبکه جوشی مش فوالدي با میلگرد آجدار

 7/3- 17/2- 16878 17500 16000 کیلوگرم .................................................................................  6نمره  يسادهمیلگرد 
 1/9 6/2- 18564 19000 18400 کیلوگرم .................................................................................  8نمره  يمیلگرد ساده
 14/9 0/1- 18793 19100 18400 کیلوگرم ..............................................................................  10نمره  يمیلگرد ساده
 5/6 2/0- 19043 19200 19000 کیلوگرم ..............................................................................  12نمره  يمیلگرد ساده
 9/3 1/3- 19264 19500 19200 کیلوگرم ..............................................................................  14نمره  يمیلگرد ساده
 4/4 2/4- 19300 19500 19200 کیلوگرم ..............................................................................  16نمره  يمیلگرد ساده
 5/8- 6/1- 19288 19500 19200 کیلوگرم ..............................................................................  18نمره  يمیلگرد ساده
 6/9- 7/4- 19062 19200 19000 کیلوگرم ..............................................................................  20نمره  يمیلگرد ساده
 2/6 5/3- 18871 19200 17000 کیلوگرم ..............................................................................  22نمره  يمیلگرد ساده
 3/6 3/9- 19062 19200 19000 کیلوگرم ..............................................................................  24نمره  يمیلگرد ساده
 3/6 3/9- 19062 19200 19000 کیلوگرم ..............................................................................  26نمره  يمیلگرد ساده
 4/8 2/9- 19288 19500 19200 کیلوگرم ..............................................................................  28نمره  يمیلگرد ساده
 4/8 2/9- 19282 19500 19200 کیلوگرم ..............................................................................  30نمره  يمیلگرد ساده
 4/8 2/5- 19288 19500 19200 کیلوگرم ..............................................................................  32نمره  يمیلگرد ساده
 ×× ×× × × × کیلوگرم ..............................................................................  50نمره  يمیلگرد ساده

 1/1- 15/8- 16864 17500 16000 کیلوگرم ....................................................................................  6میلگرد آجدار نمره 
 0/2- 11/5- 16890 17500 16500 کیلوگرم ....................................................................................8میلگرد آجدار نمره 
 2/9 8/6- 16980 17500 16200 کیلوگرم .................................................................................10میلگرد آجدار نمره 
 2/7 9/8- 16930 17300 16200 کیلوگرم .................................................................................12میلگرد آجدار نمره 
 3/7 9/3- 17090 17500 16200 کیلوگرم .................................................................................14میلگرد آجدار نمره 
 3/2 9/8- 17110 17500 16200 کیلوگرم .................................................................................  16میلگرد آجدار نمره 
 3/2 10/9- 17110 17500 16200 کیلوگرم .................................................................................18میلگرد آجدار نمره 
 2/1 12/1- 16917 17500 16200 کیلوگرم .................................................................................20میلگرد آجدار نمره 
 2/5 11/7- 17000 17500 16500 کیلوگرم .................................................................................22میلگرد آجدار نمره 
 3/3 11/4- 17122 17500 16500 کیلوگرم .................................................................................24میلگرد آجدار نمره 
 2/0 12/2- 16920  17500 16500 کیلوگرم .................................................................................  26میلگرد آجدار نمره 

 3/2 11/1- 17125 17500 16500 کیلوگرم .................................................................................28نمره میلگرد آجدار 
 2/5 11/8- 17000 17500 16500 کیلوگرم .................................................................................30میلگرد آجدار نمره 
 3/8 11/0- 17190 17500 16500 کیلوگرم .................................................................................32میلگرد آجدار نمره 
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       هـاي گـالوانیزه:  ورقهاي فلزي و گـروه  حداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه ورق -6
  1393دوم  ينیمه

  
سـیمانی و بتنـی:    يسـاخته حداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه قطعات پـیش  -7

   1393دوم ينیمه

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  قیمت واحد (ریال)

 ينیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  قبل

  مشابه ينیمه
  قبلدر سال 

         سیمانی و بتنی يساختهگروه قطعات پیش

 47/1 6/4 9382 11500 7200 قالب   ....... ................................  10×20×40بلوك سیمانی دیواري به ابعاد 
 ×× ×× 12167 13000 12000 قالب   .....................................   20×20×40بلوك سیمانی دیواري به ابعاد 

 102/7 52/0 48800 70000 40000 متر   .......................... ................................   10ه نمر سیمانی معمولی يلوله
 117/7 54/7 75100 115000 60000 متر   .......................... ................................   15ي سیمانی معمولی نمره لوله
 63/8 30/6 108500 130000 80000 متر   .......................... ................................   20ي سیمانی معمولی نمره لوله

 41/1 4/9 151000 170000 120000 مربعمتر   ............................................................................................  کفپوش بتنی   
 73/2 45/5 360000 400000 300000 متر   ................................................................................................  کول سیمانی 

  واحد مبادله  عنوان
  درصد تغییر نسبت به  قیمت واحد (ریال)

 ينیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  قبل

  مشابه ينیمه
  در سال قبل

         هاي فلزيگروه ورق

 9/0 3/5- 20125 21000 17400 کیلوگرم   ..........................................  متر میلی 3ورق سیاه به ضخامت بیش از 
 ×× 4/6 106800 118000 100000 کیلوگرم   .....................................................................................................  ورق استیل

 ×× 4/9- 324231 370000 300000 کیلوگرم   .........................................................................................................  ورق مس

 7/7- 5/4- 237667 280000 205000 کیلوگرم   ..........................................................................................................  ورق برنز
 27/6- 37/0 267778 300000 220000 کیلوگرم   .................................................................................پروفیل برنزي توخالی

 7/9- 4/8 186500 200000 175000 کیلوگرم   ......................................................................................  پروفیل برنزي توپر  

   هاي گالوانیزهگروه ورق  

 0/8 0/7 28300 30300 27400 کیلوگرم   ............................................................  صاف يورق گالوانیزه
 6/3 3/6 28100 30700 27500 کیلوگرم   ......................................................  ايکرکره يورق گالوانیزه
 0/8 0/0 32100 35000 31000 کیلوگرم   ............................................................  رنگی يورق گالوانیزه

 13/0- 0/0 28100 30700 27500 کیلوگرم   ..................................................  ورق گالوانیزه با موج ذوزنقه
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  1393دوم  ينیمه متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه موزاییک:حداقل، حداکثر،  -8

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  قیمت واحد (ریال)

 ينیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  قبل

  ي مشابهنیمه
  در سال قبل

         گروه موزاییک

 ×× ×× × × × مترمربع   ................................................25× 25موزاییک سیمانی ساده به ابعاد 
 30/7 8/7 81500 90000 70000 مترمربع   .................................................  30×30موزاییک سیمانی ساده به ابعاد 

 23/4 4/4 87000 110000 70000 مترمربع   ............  30×30موزاییک ایرانی با سنگ موزاییک معمولی به ابعاد 
 31/9 2/2 125500 135000 120000 مترمربع   ............  40×40موزاییک ایرانی با سنگ موزاییک معمولی به ابعاد 

به  5 يموزاییک فرنگی با خرده سنگ مرمر یا مرمریت تا نمره
 46/5 6/5 126000 140000  110000 مترمربع   ....................................................................................................  30×30ابعاد 

به  5 يموزاییک فرنگی با خرده سنگ مرمر یا مرمریت تا نمره
 44/2 6/6 128500 140000 120000 مترمربع   ....................................................................................................  40×40ابعاد 

و  5 يیـا مرمریـت  نمـره    موزاییک فرنگی با خرده سنگ مرمـر 
 ×× ×× × × × مترمربع   ....................................................................................30×30باالتر به ابعاد 

 ×× ×× × × × مترمربع   ...  30×30موزاییک فرنگی با الشه سنگ مرمر یا مرمریت به ابعاد 
 57/2 6/5 116500 140000 90000 مترمربع   ............  30×30موزاییک ایرانی آجدار  براي فرش محوطه به ابعاد 

  
چـوبی و        يشـده  متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه چوب، گروه مصالح ساختهحداقل، حداکثر،  -9

  1393دوم  يچوبی: نیمه يساختهگروه قطعات پیش

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  قیمت واحد (ریال)

 ينیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  قبل

  مشابه ينیمه
  در سال قبل

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

 ×× ×× × × × مترمکعب   ........................................................................................  تخته نراد خارجی
 70/4 42/3 14083333 18000000 11000000 مترمکعب   ...............................................................................................  تراورس ایرانی

 70/8 17/6 10814286 12000000 10500000 مترمکعب   .................................................................  10×10ي ایرانی به ابعادتخته
 28/0 12/8 12833333  15000000 11500000 مترمکعب   .........................................................................  چوب چهار تراش خارجی
 ×× ×× × × × مترمکعب   ............................................................................  چوب چهار تراش ایرانی

 50/3 8/5 17000000 18500000 14000000 مترمکعب   ...... ................................................................................................  الوار ایرانی
   چوبی يگروه مصالح ساخته شده

 50/4 11/1 54155 63000 48180 مترمربع    .......................... ................................  مترمیلی 3تخته فیبر به ضخامت 
 ×× ×× × × × مترمربع    .................................................................  مترمیلی 5نئوپان به ضخامت 
 32/5 19/6 180891 230000 150000 مترمربع    ..............................................................  مترمیلی 16نئوپان به ضخامت 

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

   چوبی يساختهگروه قطعات پیش
 ×× ×× × × ×  مترمربع    .................................................................................................  چوبی يلمبه
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 حداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه محصوالت پالستیکی پوشش کف و دیـوار:  -10
  1393 دومي نیمه

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  قیمت واحد (ریال)

 ينیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  قبل

  مشابه ينیمه
  در سال قبل

          پوشش کف و دیوار گروه محصوالت پالستیکی

متـر  میلـی  5/1کفپوش پالستیکی از نـوع وینیـل بـه ضـخامت     
    ....................................................................................................  صورت تایلبه

  
 ×× ×× × × × مترمربع

 ×× ×× × × × مترمربع    ...  صورت رولمتر بهمیلی 5/2کفپوش الستیکی آجدار به ضخامت 

    ......   رولصورت متر بهمیلی 3کفپوش الستیکی آجدار  به ضخامت 
  

 ×× ×× × × × مترمربع

و ضـخامت   25×25کفپوش پالستیکی از نـوع وینیـل بـه ابعـاد     
    ...............................................................................  صورت تایلمتر بهمیلی2

  
  ××  77/ 222083  240000 180000 مترمربع

و ضـخامت   50×50کفپوش پالستیکی از نـوع وینیـل بـه ابعـاد     
    ...............................................................................  صورت تایلمتر بهمیلی2

  
  ×× 2/2 243750  300000 210000 مترمربع

  
حداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گـروه مصـالح پالسـتیکی و السـتیکی و گـروه       -11

  1393دوم  يچتایی: نیمه

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  قیمت واحد (ریال)

 ينیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  قبل

  مشابه ينیمه
  در سال قبل

         پالستیکی و الستیکیگروه مصالح 

 47/1 14/2 2900000 3500000 2500000 مترمکعب    ..............................  کیلوگرم در مترمکعب 20پالستوفوم (یونولیت) 
 0/0 2/5 540412 650000 468720 مترمربع    ..................  مترمیلی 3ورق بدون موج اکریلیک به ضخامت حدود 

 ×× ×× × × × مترمربع    ......................  مترمیلی 5/1تا  1ورق فایبرگالس ساده به ضخامت 
 ×× ×× × × × مترمربع    ...................  مترمیلی 5/1تا 1ورق فایبرگالس موجدار به ضخامت 

 2/6- 4/3- 225000 230000 220000 مترمربع    ....................مترمیلی 10ورق بدون موج پلی استایرن به ضخامت 

  گروه چتایی
 

 15/1 6/3 10520 12000 9800 یارد    .....................................................................................  40×7گونی چتایی 
 18/2 10/5 13285 13800 12500 یارد    .....................................................................................  45×9گونی چتایی 
 20/2 ×× 16000 17000 14000 یارد    ..................................................................................  40×10گونی چتایی 
 11/4 10/1 16600 18000 15900 یارد    ..................................................................................  45×11گونی چتایی 
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 هـاي حداقل، حداکثر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه خاك، گروه مصالح سنگی بتن و بنایی و گـروه سـنگ   -12
  1393 دار: کل سالریشه

واحد   عنوان
  مبادله

  قیمت واحد (ریال)

  متوسط  حداکثر  حداقل

  گروه خاك       

  
  
  
 

   

 192727 240000 170000 تن    .......................... ................................................................  خاك رس طبیعی
  

   گروه مصالح سنگی بتن و بنایی

 190682 220000 170000 تن    ....................................................................................................بادي يماسه

 180227 210000 160000 تن    ..................................................................  کفی) يطبیعی (ماسه يماسه

 185455 220000 140000 تن    .................................................................................................  شسته يماسه

 189318 210000 160000 تن    ...............................................................  بندي شدهدانه يشسته يماسه

 171818 200000 145000 تن    ...... ................................................................................................  شن طبیعی

 187045 210000 165000 تن    ..................................................  تونان -ايرودخانه مخلوط شن و ماسه

 158750 180000 100000 تن    ........................................................................................................  سنگ قلوه

   دارهاي ریشهگروه سنگ

 ×  × × تن    .......................................................................................  بنایی يسنگ الشه

 290263 350000 200000 مربع متر    ..............................................................  دار الشترریشه يسنگ دو تیشه
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  1393هاي تخت پالك: کل سال حداقل، حداکثر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه سنگ -13

واحد   عنوان
  مبادله

  قیمت واحد (ریال)

  متوسط  حداکثر  حداقل

       هاي تخت پالكگروه سنگ

 1241500 1700000 750000 مترمربع   ...................................  درجه یک  -سنگ پالك صیقلی تراورتن سفید

 354500 450000 270000 مترمربع   ...................  درجه یک  -اي کلنگی تراورتن سفیدسنگ پالك تیشه

 640000 850000 450000 مترمربع   ...............  درجه یک  -سنگ پالك صیقلی تراورتن گردویی آذرشهر

 734118 950000 500000 مترمربع   .....................  درجه یک  -سنگ پالك صیقلی تراورتن قرمز آذرشهر

 314706 500000 250000 مترمربع   ...................  درجه یک  -سیاه الشتر اصفهان يسنگ پالك دوتیشه

 336111 470000 220000 مترمربع   ........................  درجه یک  -سنگ پالك صیقلی سیاه الشتر اصفهان

 368235 500000 300000 مترمربع   ...................................  درجه یک  - آبادسنگ پالك صیقلی سیاه نجف

 307059 410000 250000 مترمربع   ..................  درجه یک  -آبادسنگ پالك صیقلی مرمریت گوهر خرم

 386875 450000 300000 مترمربع   ...................................درجه یک  -سنگ پالك صیقلی مرمریت آباده 

 418889 550000 300000 مترمربع   ....  درجه یک  -سنگ پالك صیقلی مرمریت کرم یا صورتی کرمان

 322353 390000 250000 مترمربع   ...........................  درجه یک  -سنگ پالك صیقلی چینی ابري الیبید

 404118 500000 300000 مترمربع   .....................  درجه یک  -سنگ پالك صیقلی چینی سفید الیگودرز

 608889 800000 400000 مترمربع   ...............................  درجه یک  -سنگ پالك صیقلی چینی سفید ازنا

 534737 800000 400000 مترمربع   .......................... درجه یک  -ریزسنگ پالك صیقلی چینی سفید نی

 936 1200 800 کیلوگرم   ..................................................................  اي) پودر سنگ معمولی (کیسه

 363333 450000 260000 مترمربع   ..............  درجه یک  -سنگ پالك صیقلی مرمریت صورتی بجستان

 397778 500000 300000 مترمربع   ................  درجه یک  -سنگ پالك صیقلی مرمریت صورتی سمیرم

 424706 550000 320000 مترمربع   ................درجه یک  -نطنز يسنگ پالك صیقلی گرانیت گل پنبه

 ×  × × مترمربع   .....................درجه یک  -سنگ پالك صیقلی گرانیت سبز پیرانشهر
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  1393 قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه آجر و سفال: کل سال حداقل، حداکثر و متوسط -14

  
  
  

  واحد مبادله  عنوان
  قیمت واحد (ریال)

  متوسط  حداکثر  حداقل

   گروه آجر و سفال

 2090 2500 1800 قالب   ..................................................................................................  آجر فشاري    

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

 1575 1800 1400 قالب   ..................................................  سانتی  4آجر ماشینی سوراخدار سفید 

 1802 2000 1400 قالب   ..............................................  سانتی  5/5آجر ماشینی سوراخدار سفید 

 2338 2800 1900 قالب   ................................................  سانتی  5/5آجر ماشینی سوراخدار قرمز 

 4333 5500 3000 قالب   .......................................................................................  سانتی  4آجر قزاقی 

 4610 6000 3500 قالب   ..................................................................................  سانتی  5/5آجر قزاقی 

 3308 3600 2500 قالب   ........................................   10×20×25بلوك سفالی آجر تیغه به ابعاد 

 13410 15000 12000 قالب   ..............................................   20×25×40بلوك سفالی سقفی به ابعاد 

 13560 14500 10250 قالب   ..............................................   25×25×40بلوك سفالی سقفی به ابعاد 

 1966 3000 1400 قالب   ........................................   5/4×13×25سفال کفشک فوندوله به ابعاد 
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هـاي فـوالدي مـورد مصـرف در سـازه:      گـروه لولـه و پروفیـل   حداقل، حداکثر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب  -15
  1393سالکل

  واحد مبادله  عنوان
  قیمت واحد (ریال)

  متوسط  حداکثر  حداقل

      ههاي فوالدي مورد مصرف در سازگروه لوله و پروفیل

 ×  × × کیلوگرم   ................................................................................................   8تیرآهن نمره 

 ×  × × کیلوگرم   .............................................................................................   10تیرآهن نمره 

 20129 23000 17500 کیلوگرم   .............................................................................................   12تیرآهن نمره 
 18470 22000 18000 کیلوگرم   .............................................................................................   14تیرآهن نمره 
 18203 18700 17500 کیلوگرم   .............................................................................................   16تیرآهن نمره 
 18166 23000 15500 کیلوگرم   .............................................................................................   18تیرآهن نمره 
 21737 23600 20000 کیلوگرم   .............................................................................................   20تیرآهن نمره 
 21699 24100 21000 کیلوگرم   .............................................................................................   22تیرآهن نمره 
 21553 22600 19950 کیلوگرم   .............................................................................................   24تیرآهن نمره 
 22099 22750 21700 کیلوگرم   .............................................................................................   26تیرآهن نمره 
 20686 22200 17000 کیلوگرم   .............................................................................................   28تیرآهن نمره 
 18702 22150 14000 کیلوگرم   .............................................................................................   30تیرآهن نمره 
 ×  × × کیلوگرم   .............................................................................................   32تیرآهن نمره 

 ×  × × کیلوگرم   .............................................................................................   34تیرآهن نمره 

 ×  × × کیلوگرم   .............................................................................................   36تیرآهن نمره 

 ×  × × کیلوگرم   .............................................................................................   38تیرآهن نمره 

 ×  × × کیلوگرم   .............................................................................................   40تیرآهن نمره 

 ×  × × 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 تیرآهن بال

 ×  × × کیلوگرم   .............................................................................   22پهن نمره تیرآهن بال

 ×  × × 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
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مـورد مصـرف در سـازه:     هـاي فـوالدي  حداقل، حداکثر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب گـروه لولـه و پروفیـل    -15
  (دنباله) 1393سالکل

  

  واحد مبادله  عنوان
  قیمت واحد (ریال)

  متوسط  حداکثر  حداقل

 ×  × × کیلوگرم   ................................................................................  40پهن نمره تیرآهن بال

 19200 21000  17600 کیلوگرم    ...............................................................................................  5/6ناودانی نمره 
 18800 20200 17600 کیلوگرم    ...................................................................................................  8ناودانی نمره 
 18795 20200 17500 کیلوگرم    ................................................................................................  10ناودانی نمره 
 18827 20200 17500 کیلوگرم    ................................................................................................  12ناودانی نمره 
 18841 20000 17500 کیلوگرم    ................................................................................................  14ناودانی نمره 
 19286 28000 17500 کیلوگرم      .................................................................................................  16ناودانی نمره 
 23073 30000 17500 کیلوگرم    ................................................................................................  18ناودانی نمره 
 21150 26400 17500 کیلوگرم    ................................................................................................  20ناودانی نمره 
 19118 22000 17500 کیلوگرم      ................................................................................................  22ناودانی نمره 
 18886 21000 17500 کیلوگرم    ................................................................................................  24ناودانی نمره 
 20950 26100 17800 کیلوگرم    .................................................................................................  26ناودانی نمره 
 20219 26000 17500 کیلوگرم    ................................................................................................  28ناودانی نمره 
 18167 18400 17800 کیلوگرم    ................................................................................................  30ناودانی نمره 
 19527 21500 17400 کیلوگرم    ...................................................................................................  30نبشی نمره 
 19655 21000 17400 کیلوگرم    ...................................................................................................  40نبشی نمره 
 19010 20500 17100 کیلوگرم    ...................................................................................................  50نبشی نمره 
 19675 20300 19400 کیلوگرم    ...................................................................................................  55نبشی نمره 
 19338 20500 17100 کیلوگرم    ...................................................................................................  60نبشی نمره 
 ×  × × کیلوگرم    ...................................................................................................  70نبشی نمره 

 19500 19500 19500 کیلوگرم    ...................................................................................................  75نبشی نمره 
 18638 20000 17100 کیلوگرم    ...................................................................................................  80نبشی نمره 
 19600 19700 19500 کیلوگرم    ...................................................................................................  90نبشی نمره 
 18913 20000 17200 کیلوگرم      ................................................................................................  100نبشی نمره 
 18900 20500 17200 کیلوگرم    ................................................................................................  120نبشی نمره 
 ×  × × کیلوگرم    ................................................................................................  150نبشی نمره 

 19233 22000 18000 کیلوگرم    ..................................................................................................  20سپري نمره 
 18055 18200 18000 کیلوگرم    ..................................................................................................  25سپري نمره 

 18018 18100 18000 کیلوگرم    ..................................................................................................  30نمره سپري 
 17955 18100 17800 کیلوگرم    ..................................................................................................  40سپري نمره 
 17945 18100 17800 کیلوگرم    ..................................................................................................  50سپري نمره 
 17991 18100 17800 کیلوگرم    ..................................................................................................  60سپري نمره 
 18009 18100 17900 کیلوگرم    ..................................................................................................  70سپري نمره 
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  1393حداقل، حداکثر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه میلگرد: کل سال  -16

  واحد مبادله  عنوان
  قیمت واحد (ریال)

  متوسط  حداکثر  حداقل

      گروه میلگرد

 24760 28000 21000 کیلوگرم   ........................................................  شبکه جوشی مش فوالدي با میلگرد
 22095 25200 19500 کیلوگرم   ........................................................................................................مفتول سیاه

 22800 29500 19000 کیلوگرم   ...........................................  جوشی مش فوالدي با میلگرد آجدارشبکه 
 18726 21000 16000 کیلوگرم   ...................................................................................  6نمره  يمیلگرد ساده
 19071 20500 18200 کیلوگرم   ...................................................................................  8نمره  يمیلگرد ساده
 18802 20500 18100 کیلوگرم   ................................................................................  10نمره  يمیلگرد ساده
 19208 20700 18100 کیلوگرم   ................................................................................  12نمره  يمیلگرد ساده
 19371 20700 18200 کیلوگرم   ................................................................................  14نمره  يمیلگرد ساده
 19576 20700 18700 کیلوگرم   ................................................................................  16نمره  يمیلگرد ساده
 19981 22000 18800 کیلوگرم   ................................................................................  18نمره  يمیلگرد ساده
 19903 22000 18700 کیلوگرم   ................................................................................  20نمره  يمیلگرد ساده
 19310 21800 17000 کیلوگرم   ................................................................................  22نمره  يمیلگرد ساده
 19497 21800 18700 کیلوگرم   ................................................................................  24نمره  يمیلگرد ساده
 19497 21800 18700 کیلوگرم   ................................................................................  26نمره  يمیلگرد ساده
 19603 21800 18700 کیلوگرم   ................................................................................  28نمره  يمیلگرد ساده
 19555 21800 18700 کیلوگرم   ................................................................................  30نمره  يمیلگرد ساده
 19550 21800 18700 کیلوگرم   ................................................................................  32نمره  يمیلگرد ساده

 ×  × × کیلوگرم   ................................................................................  50نمره  يساده میلگرد

 18374 20500 16000 کیلوگرم   ......................................................................................  6میلگرد آجدار نمره 
 17982 20000 16500 کیلوگرم   ......................................................................................8میلگرد آجدار نمره 
 17780 20000 16200 کیلوگرم   ...................................................................................10میلگرد آجدار نمره 
 17845 20000 16200 کیلوگرم   ...................................................................................12میلگرد آجدار نمره 
 17970 20000 16200 کیلوگرم   ...................................................................................14میلگرد آجدار نمره 
 18038 20000 16200 کیلوگرم   ...................................................................................  16میلگرد آجدار نمره 
 18152 21500 16200 کیلوگرم   ...................................................................................18میلگرد آجدار نمره 
 18375 21600 16200 کیلوگرم   ...................................................................................20میلگرد آجدار نمره 
 18607 21600 16500 کیلوگرم   ...................................................................................22میلگرد آجدار نمره 
 18228 21600 16500 کیلوگرم   ...................................................................................24میلگرد آجدار نمره 
 18480 21600 16500 کیلوگرم   ...................................................................................  26میلگرد آجدار نمره 
 18311 21600 16500 کیلوگرم   ...................................................................................28میلگرد آجدار نمره 
 18513 21600  16500 کیلوگرم   ...................................................................................30میلگرد آجدار نمره 
 18255 21600 16500 کیلوگرم   ...................................................................................32میلگرد آجدار نمره 
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  1393 هاي گالوانیزه: کل سالهاي فلزي و گروه ورقگروه ورقحداقل، حداکثر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب  -17
  قیمت واحد (ریال)

  عنوان  واحد مبادله
  حداقل  حداکثر  متوسط

  هاي فلزيگروه ورق     

   .............................................  متر میلی 3ورق سیاه به ضخامت بیش از  کیلوگرم 17400 21500 20426

   ........................................................................................................  ورق استیل کیلوگرم 95000 126000 104579

   ............................................................................................................  ورق مس کیلوگرم 258000 370000 330619

   .............................................................................................................  ورق برنز کیلوگرم 195000 280000 243100

   ...................................................................................  پروفیل برنزي توخالی کیلوگرم 185000 300000 241929

   .......................... ................................................................پروفیل برنزي توپر کیلوگرم 175000 200000 183667

 گروه ورق هاي گالوانیزه     

   ....................................................................................  صاف يورق گالوانیزه کیلوگرم 26500 31000 28205

   .............................................................................  ايکرکرهي ورق گالوانیزه کیلوگرم 26500 30700 27615

   ....................................................................................  رنگی يورق گالوانیزه کیلوگرم 30500 35000 32100

   ........................................................................  ورق گالوانیزه با موج ذوزنقه کیلوگرم 26500 32000 28105

  
  1393سیمانی و بتنی: کل سال  يساختهحداقل، حداکثر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه قطعات پیش -18

  واحد (ریال)قیمت 

  عنوان  واحد مبادله
  حداقل  حداکثر  متوسط

  سیمانی و بتنی يساختهگروه قطعات پیش     

   ..........................................  10×20×40بلوك سیمانی دیواري به ابعاد  قالب 7200 11500 9114

   ........................................   20×20×40بلوك سیمانی دیواري به ابعاد  قالب 12000 13000 12167

   .............................................................. 10ي سیمانی معمولی نمره لوله متر 25000 70000 40895

   .............................................................. 15ي سیمانی معمولی نمره لوله متر 40000 115000 62526

   .............................................................. 20ي سیمانی معمولی نمره لوله متر 75000 130000 96447

   ..................................................................................................  کفپوش بتنی  مربعمتر 120000 170000 147500

   ...................................................................................................  کول سیمانی  متر 197000 400000 306684
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  1393ساختمانی منتخب گروه موزاییک: کل سال  حداقل، حداکثر و متوسط قیمت مصالح -19

  
        چـوبی و گـروه قطعـات    يحداقل، حداکثر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه چوب، گروه مصالح ساخته شده -20

  1393چوبی: کل سال  يساختهپیش
  واحد (ریال)قیمت 

  عنوان  واحد مبادله
  حداقل  حداکثر  متوسط

  گروه چوب      
   .................................................................................................تراورس خارجی مترمکعب 10700000 12700000 11900000
   .............................................................................................  نراد خارجی تخته مترمکعب 10500000 12500000 11083333
   ....................................................................................................  تراورس ایرانی مترمکعب 8500000 18000000 12181818
   ...... ................................................................  10×10ي ایرانی به ابعادتخته مترمکعب 7000000 12000000 10141667
   ..............................................................................  چوب چهار تراش خارجی مترمکعب 11000000 15000000 12000000
   .................................................................................  چوب چهار تراش ایرانی مترمکعب 11000000 14000000 12250000
   ...........................................................................................................  الوار ایرانی مترمکعب 14000000 18500000 16384615

  چوبی يگروه مصالح ساخته شده     
    ..............................................................  مترمیلی 3تخته فیبر به ضخامت  مترمربع 41250 63000  51454

    ...... ................................................................  مترمیلی 5نئوپان به ضخامت  مترمربع × × ×
    ...................................................................  مترمیلی 16نئوپان به ضخامت  مترمربع 119400 230000 166103

221350 228850 218850  
  

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

    ..................................................................................................................  هاگونه
  چوبی يساختهپیشگروه قطعات     

    ...... ................................................................................................  چوبی يلمبه  مترمربع  225000 385000  286000

  قیمت واحد (ریال)
  عنوان  واحد مبادله

  حداقل  حداکثر  متوسط

  گروه موزاییک     
   ..................................................  25 ×25موزاییک سیمانی ساده به ابعاد  مترمربع 210000  245000 231250
   ...................................................  30×30موزاییک سیمانی ساده به ابعاد  مترمربع 60000 90000 78421
   ...............  30×30موزاییک ایرانی با سنگ موزاییک معمولی به ابعاد  مترمربع 70000 110000 85263

   ...............  40×40موزاییک ایرانی با سنگ موزاییک معمولی به ابعاد  مترمربع 120000 135000 124211

 مترمربع 100000 140000 122368
به  5 يموزاییک فرنگی با خرده سنگ مرمر یا مرمریت تا نمره

   ....... ................................................................................................30×30ابعاد 

 مترمربع 100000 140000 124737
به  5 يموزاییک فرنگی با خرده سنگ مرمر یا مرمریت تا نمره

   ....... ................................................................................................40×40ابعاد 

 مترمربع ×  × ×
و باالتر  5 يموزاییک فرنگی با خرده سنگ مرمر یا مرمریت نمره

   .................................................................................................  30×30به ابعاد 
   .....  30×30مرمریت به ابعاد موزاییک فرنگی با الشه سنگ مرمر یا  مترمربع 100000 140000 123333
   ................  30×30موزاییک ایرانی آجدار براي فرش محوطه به ابعاد  مترمربع 90000 140000 113333
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 1393حداقل، حداکثر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه محصوالت پالستیکی پوشش کف و دیوار: کل سال  -21

  
  1393حداقل، حداکثر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه مصالح پالستیکی و الستیکی و گروه چتایی: کل سال -22

 
  

  قیمت واحد (ریال)
واحد 
  عنوان  مبادله

  حداقل  حداکثر  متوسط

  کف و دیوارگروه محصوالت پالستیکی پوشش      

231250 245000  210000  
  

 مترمربع
صورت متر بهمیلی 5/1کفپوش پالستیکی از نوع وینیل به ضخامت 

    ........................................................................................................................  تایل

    .....  صورت رولمتر بهمیلی 5/2کفپوش الستیکی آجدار به ضخامت  مترمربع ×  × ×

    ........  رولصورت متر بهمیلی 3کفپوش الستیکی آجدار  به ضخامت  مترمربع ×  × ×

215238 240000 160000 

  
 مترمربع

و ضــخامت  25×25کفپـوش پالسـتیکی از نــوع وینیـل بــه ابعـاد     
    .................................................................................  صورت تایلمتر بهمیلی2

241842 300000 210000 
  

 مترمربع
و ضــخامت  50×50کفپـوش پالسـتیکی از نــوع وینیـل بــه ابعـاد     

    .................................................................................  صورت تایلمتر بهمیلی2

  قیمت واحد (ریال)
  عنوان  واحد مبادله

  حداقل  حداکثر  متوسط

  گروه مصالح پالستیکی و الستیکی     
    ..............................  کیلوگرم در متر مکعب 20پالستوفوم (یونولیت)  مترمکعب 2200000 3500000 2720000

    ...................  مترمیلی 3ورق بدون موج اکریلیک به ضخامت حدود  مترمربع 468720 650000 535102

    .......................  مترمیلی 5/1تا  1ورق فایبرگالس ساده به ضخامت  مترمربع ×  × ×

    ....................  مترمیلی 5/1تا 1ورق فایبرگالس موجدار به ضخامت  مترمربع ×  × ×

    ......................  مترسانتی10استایرن به ضخامت بدون موج پلی ورق مترمربع 210000 265000 230000

  گروه چتایی     

    ......................................................................................  40×7گونی چتایی  یارد 9000 12000 10226

    ......................................................................................  45×9گونی چتایی  یارد 11000 13800 12725

    ...................................................................................  40×10گونی چتایی  یارد 14000 17000 16000

    ...................................................................................  45×11گونی چتایی  یارد 14300 18000 15583


