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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 است ممکن یا بیجمع و محاسبه غیر      × ×    

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

   .قطعی استرقم غیر   ×        
  .تخمینی دارد ي رقم جنبه        ×× 
           دلیل حفظ محرمانگی، رقم قابل انتشار نیست به.  

   
  

سرراسـت   هـا قبـل از   ها و شـاخص  نسبت  ي محاسبه .ها به علت سرراست کردن ارقام است اختالف در سرجمع
   .کردن ارقام صورت گرفته است
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  طرح کلیمشخصات 
  
  

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

  .است )1392ي دوم  نیمه( مورد نظر ي  دست اجرا در شهرستان تهران در دورهعمرانی در 
  

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

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

  آماري واحد
فروشی مصالح ساختمانی در سـطح شهرسـتان تهـران     هاي تولیدکننده یا عمده شده توسط کارگاه معامله هریک از مصالح ساختمانی منتخبِ

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

  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 گیري نمونهچارچوب هنگام شده است،  هب 1392سال  اول ي  تا پایان نیمه
  

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

  
  روش آمارگیري

، تعـدادي از  گیـري  نمونـه ترتیب که بر اسـاس طـرح    به این .شود میگیري استفاده  هاز روش نمون ،در این طرحهاي نمونه  براي انتخاب کارگاه
اقـالم  از گیـري   ، قیمـت تبلتو با استفاده از ها  صورت نمونه انتخاب و با مراجعه به این کارگاه ، بهگیري نمونه هاي موجود در چارچوب کارگاه

و نیـز ورود اطالعـات ازطریـق    ) هـاي کاغـذي   عات در پرسشـنامه ثبت اطال(ي سنتی کاغذ و قلم  بدین ترتیب، استفاده از شیوه .شود انجام می
  .امایی، حذف شده است داده

  
  زمان آمارگیري

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

  زمان آماري
  .شده استوري آگرد 1392سال  دوم  ي ماهه ششاطالعات مربوط به ، اجراي طرحاین مرحله از در 
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  آمارياقالم 
شرح  گروه به 17انواع مصالح ساختمانی بوده است که در  از قلم 142 شاملآمارگیري این اطالعات مورد نظر در ، 1392سال دوم ي    در نیمه

  .اند شدهبندي  جدول زیر طبقه
  

  تعداد اقالم   عنوان گروه
  در گروه شده آمارگیري

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

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

  10    ..................................................................................................................................................................................................................  آجر و سفال
  30    .............................................................................................................................................  هاي فوالدي مورد مصرف در سازه لوله و پروفیل

  32    ............................................................................................................................................................................................................................  میلگرد
  4    ..............................................................................................................................................................................................................  هاي فلزي ورق
  4    ........................................................................................................................................................................................................هاي گالوانیزه ورق

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

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

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

  5    .................................................................................................................................................................................  مصالح پالستیکی و الستیکی
  4    .............................................................................................................................................................................................................................  چتایی

  

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

نظور شده اسـت، ماننـد قیمـت یـک     قیمت آن م عنوان به پرداخت شده،مورد نظر دست آوردن واحد معینی از مصالح ساختمانی   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 مربعمتر

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

  
  
  
  

 دوم   ي ترین درصد تغییرات قیمت مصالح سـاختمانی مـورد آمـارگیري در سـطح شهرسـتان تهـران در نیمـه        کمترین و بیشدر این قسمت، 
ارایـه  ) 1391 دوم  ي  نیمـه (مشـابه در سـال قبـل      ي و نیمـه  )1392 اول  ي نیمـه (قبـل    ي هاي مختلف نسبت به نیمه تفکیک گروه ، به1392

  .شود می
  

  دار هاي ریشه سنگ بتن و بنایی وخاك، مصالح سنگی  گروه
هـاي   سـنگ « و »مصالح سنگی بتن و بنایی«، »خاك« گروه 3، در 1392دوم   ي ساختمانی در نیمه از قیمت مصالح نتایج آمارگیري  بر اساس

  هـا،   بین اقـالم ایـن گـروه   در  .استافزایش داشته قبل   ي دوره  نسبت به، آمارگیري اقالم مورد  تمامی متوسط قیمتبجز یک قلم،  ،»دار ریشه
 بـا  »بنـدي شـده   دانه ي شسته ي هسما« .بوده است ترین افزایش متوسط قیمت درصد داراي بیش 4/29 با »دار الشتر ریشه ي دو تیشه سنگ«
  .بوده استقیمت  هشاکتنها قلم داراي درصد  -1/2
تـرین افـزایش متوسـط     بـیش  ،در این میـان  .فزایش داشته استامشابه سال قبل  ي دورهها نسبت به  قیمتتمام در این سه گروه، متوسط    

 2/21 بـا » خاك رس طبیعی«درصد و کمترین افزایش متوسط قیمت مربوط به  3/56با » دار الشتر ریشه ي دو تیشه سنگ«قیمت مربوط به 
   .درصد بوده است

  
  هاي تخت پالك سنگ گروه

 تمـامی متوسط قیمت  افزایشقبل حاکی از   ي با نیمه 1392 دوم   ي در نیمه» هاي تخت پالك سنگ«متوسط قیمت اقالم در گروه  ي مقایسه
با » درجه یک -پیرانشهر گرانیت سبزسنگ پالك صیقلی «ترین افزایش متوسط قیمت مربوط به  بیش  در بین اقالم این گروه، .باشد اقالم می

   .بوده استقیمت در این گروه داراي کمترین افزایش  درصد 3/61با » پودر سنگ معمولی«بوده است و درصد  5/30
 تمامیمتوسط قیمت  افزایش ي دهنده ي مشابه سال قبل، نشان با دوره 1392 دوم  ي  نتایج حاصل از آمارگیري نیمه ي گروه، مقایسهدر این    

پـودر سـنگ   «و درصـد بـوده اسـت     7/59بـا  » درجـه یـک   -سفید رتنتراو سنگ پالك صیقلی«ترین افزایش مربوط به  که بیش اقالم است
  .بوده استقیمت در این گروه  کمترین افزایشداراي درصد  5/27 با» معمولی
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 آجر و سفال گروه

افـزایش  بجز یک قلم، شود متوسط قیمت تمامی اقالم  قبل، مشاهده می ي در این دوره نسبت به دوره» آجر و سفال«اقالم گروه  ي با مقایسه
  . اسـت   بودهدرصد  7/31 با» سانتی 5/5 شینی سوراخدار سفیدآجر ما«ترین افزایش متوسط قیمت مربوط به  بیش ،در این میان .داشته است

  .بوده استنیز تنها قلم داراي کاهش قیمت در این گروه درصد  -5/3با » سانتی 5/5شینی سوراخدار قرمز آجر ما«
» سـانتی  5/5شینی سوراخدار قرمـز  آجر ما«قبل نیز، بجز  مشابه سال ي با دوره 1392 دوم ي   نتایج حاصل از آمارگیري نیمه ي در مقایسه   

ترین افـزایش متوسـط قیمـت مربـوط بـه       بیشایم که  ، براي سایر اقالم شاهد افزایش قیمت بودهبودهداراي کاهش قیمت  ،درصد -9/9که با 
  .است  بودهدرصد  7/32با » سانتی 4 قزاقی آجر«
  

  هاي فوالدي مورد مصرف در سازه گروه لوله و پروفیل
 .صـورت کاهشـی هسـتیم    صورت افزایشی و گاه بـه  بهها گاه  شاهد نوسان قیمت، »هاي فوالدي مورد مصرف در سازه لوله و پروفیل«در گروه 

 نـاودانی نمـره  « به کاهش قیمت مربوطترین  بیشو درصد  4/38 با »150 نبشی نمره«ي قبل مربوط  ترین افزایش قیمت نسبت به دوره بیش
  .است  درصد بوده -4/19 اب »5/6

ی یـا افزایشـی   کاهشـ نوسـانات  هـم شـاهد   ي مشابه سال قبـل   هاي اقالم این گروه در این نیمه نسبت به نیمه متوسط قیمت ي با مقایسه    
متوسـط قیمـت   کاهش  ترین بیش درصد و 1/35 با» 150 نبشی نمره«مربوط به چنان  هم ترین افزایش متوسط قیمت بیش. ها هستیم  قیمت

  .درصد بوده است -7/26با » 5/6 ناودانی نمره« مربوط به
  

  گروه میلگرد
 کـاهش تـرین   در بـین اقـالم ایـن گـروه بـیش      .بوده استکاهش قبل داراي  ي ، متوسط قیمت تمامی اقالم نسبت به دوره»میلگرد«در گروه 

  .است  درصد بوده -7/3با » 18میلگرد ساده نمره «مربوط به  کاهشو کمترین درصد  -4/20 با» مفتول سیاه«متوسط قیمت مربوط به 
متوسـط قیمـت تمـامی     ي کاهشی بودن دهنده هم نشانمشابه سال قبل   ي دورهبا  1392دوم    ي نتایج حاصل از آمارگیري نیمه ي مقایسه
 ي سـاده میلگـرد  «درصـد و   -7/32بـا  » مفتول سیاه«مربوط به ترتیب  به متوسط قیمت کاهشو کمترین ترین  در این میان بیش. اقالم است

  .است  درصد بوده -4/6 با» 20نمره 
  

  هاي فلزي ورق گروه
تـرین   در بـین اقـالم ایـن گـروه، بـیش      .است  بودهداراي کاهش ي پیش   نسبت به دورهمتوسط قیمت تمامی اقالم » هاي فلزي ورق« در گروه
درصـد داراي   -4/1 بـا » برنـز ورق «اسـت و    رصد بودهد -5/5 با »متر میلی 3سیاه به ضخامت بیش از  ورق«متوسط قیمت مربوط به  کاهش

  .است  متوسط قیمت بودهکاهش کمترین 

ایـن گـروه    در میک قلـ دهد متوسط قیمت  مشابه سال قبل نشان می  ي با دوره 1392دوم    ي نتایج حاصل از آمارگیري در نیمه ي  مقایسه    
 .است  تنها قلم داراي کاهش قیمت بوده درصد -3/11با  »متر میلی 3 از به ضخامت بیش ورق سیاه« .است داشتهو سایر اقالم افزایش  کاهش

  .بوده استترین افزایش قیمت  داراي بیشدرصد  0/12با » پروفیل برنزي توپر«
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  گالوانیزه هاي ورق گروه

قیمـت   کـاهش حـاکی از  ي مشابه سال قبـل   و دورهقبل  ي دوره بامتوسط قیمت اقالم در این دوره  ي مقایسه ،»گالوانیزه هاي ورق« در گروه
 »اي کرکره ي گالوانیزه ورق«مربوط به ي قبل  نسبت به دورهمتوسط قیمت  کاهشترین  بیش در بین اقالم این گروه، .باشد تمامی اقالم آن می

  .درصد بوده است -5/11با » با موج ذوزنقهورق گالوانیزه «مربوط به  کاهشدرصد و کمترین  -8/16 با

 کاهشدرصد و کمترین  -4/12 با »رنگی ي گالوانیزهورق «مربوط به  ي مشابه در سال قبل نسبت به دوره متوسط قیمت کاهشترین  بیش    
  .درصد بوده است -7/7با » با موج ذوزنقه  گالوانیزه ورق«مربوط به 

  

  سیمانی و بتنی  ي ساخته قطعات پیش گروه
 دهـد کـه    قبـل نشـان مـی     ي با نیمـه  1392 دوم   ي متوسط قیمت اقالم در نیمه ي مقایسه ،»سیمانی و بتنی  ي ساخته قطعات پیش« در گروه

سـیمانی معمـولی    ي لولـه «متوسط قیمت مربوط به  کاهشترین  در بین اقالم این گروه، بیش .داشته استکاهش چنان  هم ها متوسط قیمت
  .بوده است کاهشداراي کمترین  درصد -5/1با » کول سیمانی«و بوده است  درصد -7/33 با» 15نمره 

اقـالم  برخـی  متوسـط قیمـت    دهـد کـه   مشابه سال قبل نیز نشان می ي با دوره 1392 دوم   ي نتایج حاصل از آمارگیري در نیمه ي مقایسه    
 ترین بیشدرصد و  -4/21با » 10ي سیمانی معمولی نمره  لوله«به  کاهشترین  بیش که راي کاهش و برخی اقالم داراي افزایش بوده استاد

   .تعلق دارد درصد داراي 4/4با » 20ي سیمانی معمولی نمره  لوله«به  افزایش
  

  گروه موزاییک
ي  نسـبت بـه دوره  اقالم مورد آمـارگیري  تمامی ، متوسط قیمت »موزاییک«که در گروه نمایانگر آن است  1392دوم    ي نیمهنتایج آمارگیري 

 ي خرده سنگ مرمر یا مرمریت تا نمـره ی با فرنگموزاییک « متوسط قیمت مربوط بهکاهش ترین  بیش ،در این میان .است  داشته کاهشقبل 
 موزاییک معمولی به ابعادبا سنگ  ایرانیموزاییک «درصد به   -2/0با قیمت نیز  کاهشکمترین  .باشد می صددر -7/16با » 40×40به ابعاد  5

   .تعلق دارد »40×40
نسـبت   دهد که متوسط قیمت تمامی اقـالم  ي مشابه سال قبل نشان می با دوره 1392دوم    ي از آمارگیري در نیمه ي نتایج حاصل مقایسه    

موزاییک ایرانی با سنگ موزاییک معمولی به ابعاد «ترین افزایش مربوط به بیش در این گروه،. افزایش داشته است ي مشابه سال قبل به دوره
 1/6 بـا » 40×40به ابعـاد   5 ي موزاییک فرنگی با خرده سنگ مرمر یا مرمریت تا نمره«به مربوط افزایش کمترین درصد و  5/27با » 40×40

  . است بوده درصد
  

  چوبگروه 
قطعـات   گـروه « و» چـوبی   ي شـده  مصـالح سـاخته  «، »چـوب «در گـروه  حاکی از آن است که ي پیش  با دورهآمارگیري این نتایج ي  مقایسه

 6/28بـا  » چوبی ي لمبه« این سه گروه مربوط به درقیمت ترین افزایش  بیش. اند داراي افزایش قیمت بوده اقالمتمامی  »چوبی ي ساخته پیش
   .درصد بوده است 6/3 با »تراش ایرانیچوب چهار«مربوط به  کمترین افزایشدرصد و 

مشابه سال  ي  به دوره نسبتدهد که متوسط قیمت تمامی اقالم  نشان می 1392دوم    ي نتایج حاصل از آمارگیري در این سه گروه در نیمه    
کمتـرین افـزایش   درصـد و   0/50بـا  » ي چوبی لمبه «ترین افزایش متوسط قیمت مربوط به  در این میان، بیش .قبل داراي افزایش بوده است

  .درصد بوده است 5/15با » نراد خارجی ي تخته«مربوط به 
  

     واریپوشش کف و د یکیگروه محصوالت پالست
  متـر  میلی 5/2کفپوش الستیکی آجدار  به ضخامت « ، با توجه به این که در دوره قبل، تنها»واریپوشش کف و د یکیمحصوالت پالست »  در گروه

   .درصد افزایش داشته است 4/30قبل ي  نسبت به دورهآن متوسط ، داراي اطالع بوده است »صورت رول به
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  هاي مصالح پالستیکی و الستیکی  گروه
تـرین   نحـوي کـه بـیش    ته اسـت، بـه  داش افزایشي پیش  نسبت به دوره اقالم تمامی متوسط قیمت» مصالح پالستیکی و الستیکی«  در گروه
ورق «درصـد و کمتـرین افـزایش مربـوط بـه       6/11بـا  » متـر  میلـی  3ورق بدون موج اکریلیک به ضـخامت حـدود   «مربوط به  قیمت افزایش

  .درصد بوده است 0/3با » متر میلی 5/1تا  1فایبرگالس ساده به ضخامت 
هـا   تـرین و کمتـرین افـزایش قیمـت     بـیش مشابه سال قبل نیز متوسط قیمت تمامی اقالم داراي افزایش بوده است، که   ي در مقایسه با نیمه 

 3ورق بدون موج اکریلیک بـه ضـخامت حـدود    «درصد و  7/30با » متر میلی 10استایرن به ضخامت حدود  ورق بدون موج پلی«ترتیب به  به
  .درصد تعلق داشته است 9/13با » متر میلی

  
  گروه چتایی

ي قبـل   نسبت به دورهاقالم مورد آمارگیري تمامی ، متوسط قیمت »چتایی«که در گروه نمایانگر آن است  1392دوم    ي نیمهنتایج آمارگیري 
کمترین کاهش . باشد می درصد -7/13با » 40×7گونی چتایی «کاهش متوسط قیمت مربوط به ترین  بیشدر این میان، . است  داشته کاهش

  . تعلق دارد» 45×11گونی چتایی «درصد به  -8/8قیمت نیز با 
در بین اقـالم ایـن   . هستیمي مشابه سال قبل  نسبت به دورهدر این گروه اقالم مورد آمارگیري تمامی متوسط قیمت  ن شاهد کاهشچنی هم 

درصد  -3/29کمترین کاهش قیمت نیز با و  باشد می درصد -0/36با » 40×7گونی چتایی «کاهش متوسط قیمت مربوط به ترین  بیشگروه، 
  . تعلق دارد» 40×10گونی چتایی «به 

  

 ي  نسـبت بـه نیمـه   مورد بررسی و درصد تغییرات آن  ي این نشریه، حداقل، حداکثر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی در دوره ي در ادامه   
 کثرحـدا  ،حداقل و 11تا  1هاي  هاي مختلف در جدول برحسب گروه) 1391 دوم   ي نیمه(مشابه سال قبل   ي و نیمه) 1392 اول  ي نیمه(قبل 

   .ه شده استئارا 22تا  12هاي  جدول در 1392هاي مختلف براي کل سال  حسب گروهمتوسط قیمت مصالح ساختمانی بر و



  
  
  
  
  

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

 
 
 
 
 

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  )ریال(قیمت واحد 

  مشابه  ي نیمه  قبل  ي نیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  در سال قبل

   گروه خاك        
     

2/0 190714 225000 150000 تن  ........................................................................................  خاك رس طبیعی  2/12 

   گروه مصالح سنگی بتن و بنایی

 20/4 2/7 188462 230000 150000 تن  ..................................................................................................  بادي ي  ماسه

 20/1 1/0 166071  180000 145000 تن  ................................................................  )کفی ي ماسه(طبیعی  ي  ماسه

 20/7 1/0 171643 185000 160000 تن  ...............................................................................................  شسته  ي ماسه

 16/2 2/1- 176286 190000 150000 تن  ..............................................................  بندي شده دانه  ي شسته ي  ماسه

 24/0 1/3 163214 185000 140000 تن  ....................................................................................................  شن طبیعی

 16/1 0/2 177500 190000 160000 تن  .................................................  تونان -اي رودخانه  مخلوط شن و ماسه

 22/5 0/7 148571 160000 140000 تن  ....... ................................................................................................  سنگ قلوه

   دار هاي ریشه گروه سنگ

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

 مترمربع  ............................................................  دار الشتر ریشه  ي سنگ دو تیشه
200000 350000 275000 4/29  3/56  
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  1392 دوم 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  حداکثر  حداقل
  قبل

  مشابه ي  نیمه
  در سال قبل

         هاي تخت پالك گروه سنگ
 59/7 26/4 948000 120000 800000 مترمربع   ...............................  درجه یک  -سنگ پالك صیقلی تراورتن سفید

 42/2 19/0 332000 400000 260000 مترمربع   ...............  درجه یک  -اي کلنگی تراورتن سفید سنگ پالك تیشه

 49/6 27/3 560000 700000 450000 مترمربع   ...........  درجه یک  -سنگ پالك صیقلی تراورتن گردویی آذرشهر

 53/1 29/2 662000 900000 500000 مترمربع   .................  درجه یک  -سنگ پالك صیقلی تراورتن قرمز آذرشهر

 53/4 24/5 278000 330000 250000 مترمربع   ...............  درجه یک  -سیاه الشتر اصفهان ي سنگ پالك دوتیشه

 56/5 29/7 288000 340000 240000 مترمربع   ....................  درجه یک  -سنگ پالك صیقلی سیاه الشتر اصفهان

 54/7 27/2 327000 370000 250000 مترمربع   ...............................  درجه یک  - آباد سنگ پالك صیقلی سیاه نجف

 56/2 30/3 291000 350000 230000 مترمربع   ..............  درجه یک  -آباد سنگ پالك صیقلی مرمریت گوهر خرم

 49/1 23/4 366000 450000 280000 مترمربع   ................................  درجه یک  - سنگ پالك صیقلی مرمریت آباده

 56/1 27/8 398000 450000 320000 مترمربع   درجه یک  -سنگ پالك صیقلی مرمریت کرم یا صورتی کرمان

 54/3 27/1 297000 330000 250000 مترمربع   .......................  درجه یک  -سنگ پالك صیقلی چینی ابري الیبید

 54/5 28/0 384000 450000 320000 مترمربع   .................  درجه یک  -سنگ پالك صیقلی چینی سفید الیگودرز

 43/8 27/8 569000 680000 420000 مترمربع   ...........................  درجه یک  -سنگ پالك صیقلی چینی سفید ازنا

 54/1 29/0 475000 600000 350000 مترمربع   ......................درجه یک  -ریز سنگ پالك صیقلی چینی سفید نی

 27/5 16/3 900 1000 800 کیلوگرم   ..............................................................  ) اي کیسه(پودر سنگ معمولی 

 2/45 1/21 328000 380000 300000 مترمربع   ..........  درجه یک  -سنگ پالك صیقلی مرمریت صورتی بجستان

  4/52 7/29 360000 430000 280000 مترمربع   ............  درجه یک  -سنگ پالك صیقلی مرمریت صورتی سمیرم

 6/45 7/21 393000 520000 300000 مترمربع   ............درجه یک  -نطنز ي سنگ پالك صیقلی گرانیت گل پنبه

  0/46  30/5 584000 750000 430000 مترمربع   .................درجه یک  -سنگ پالك صیقلی گرانیت سبز پیرانشهر
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  1392دوم  ي نیمه: حداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه آجر و سفال -3

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  )ریال(قیمت واحد 

  ي نیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  قبل

  مشابه  ي نیمه
  در سال قبل

   گروه آجر و سفال

2/0 1814 2200 1500 قالب   ....................................................................................................  آجر فشاري  1/15  

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

2/17 1439 1650 1250 قالب   ..............................................  سانتی  4آجر ماشینی سوراخدار سفید   7/9  

7/31 1646 1700 1550 قالب   ..........................................  سانتی  5/5آجر ماشینی سوراخدار سفید   2/25  

- 5/3 2004 2200 1850 قالب   ............................................  سانتی  5/5آجر ماشینی سوراخدار قرمز   9/9 -  

8/22 4229 4500 4100 قالب   ...................................................................................  سانتی  4آجر قزاقی   7/32  

2/22 4386 4600 4200 قالب   ..............................................................................  سانتی  5/5آجر قزاقی   1/32  

5/1 3307 3900 2700 قالب   ....................................   10×20×25بلوك سفالی آجر تیغه به ابعاد   4/18  

8/31 ×× 13179 14000 12000 قالب   ..........................................   20×25×40بلوك سفالی سقفی به ابعاد   

5/1 13321 16000 12000 قالب   ..........................................   25×25×40بلوك سفالی سقفی به ابعاد   ×× 

8/0 1982 2200 1800 قالب   ....................................   5/4×13×25سفال کفشک فوندوله به ابعاد   1/15  
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      هاي فوالدي مورد مصرف در    حداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه لوله و پروفیل -4
     1392 دوم ي نیمه: سازه       

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  )ریال(قیمت واحد 

  ي نیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  قبل

  مشابه  ي نیمه
  در سال قبل

   هاي فوالدي مورد مصرف در سازه گروه لوله و پروفیل
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ..............................................................................................8تیرآهن نمره 
 ×× ×× × × × کیلوگرم   .......................... ................................................................  10تیرآهن نمره 
 ×× ×× × × × کیلوگرم   .......................... ................................................................  12تیرآهن نمره 
-4/15 17522 17650 17400 کیلوگرم   .......................... ................................................................  14تیرآهن نمره   6/22-  
-7/11 17433 17500 17300 کیلوگرم   ...........................................................................................  16تیرآهن نمره   2/16-  
-5/16 17433 17500 17300 کیلوگرم   .......................... ................................................................  18تیرآهن نمره   ×× 
- 4/4 28956 29200 28500 کیلوگرم   .......................... ................................................................  20تیرآهن نمره   7/0 -  
4/8 27978 28000 27900 کیلوگرم   .......................... ................................................................  22تیرآهن نمره   7/7  
-1/10 24722 25000 24600 کیلوگرم   .......................... ................................................................  24تیرآهن نمره   5/19-  
 ×× ×× × × ×  کیلوگرم   ...........................................................................................  26تیرآهن نمره 
  ×× ×× × × × کیلوگرم   .......................... ................................................................  28تیرآهن نمره 
- 8/5 26000 26000 26000 کیلوگرم   .......................... ................................................................  30تیرآهن نمره   4/16-  
 ×× ×× × × × 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   ...........................................................................  34پهن نمره  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( 1392د وم  ي نیمه: سازه        

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  )ریال(قیمت واحد 

 ي  نیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  قبل

  مشابه  ي نیمه
  در سال قبل

 26/7- 19/4- 16460 16600 16200 کیلوگرم    .......................... ................................................................  5/6ناودانی نمره 
 25/0- 13/3- 16760 16800 16700 کیلوگرم    ..............................................................................................  8ناودانی نمره 
 20/4- 7/9- 17640 17800 17600 کیلوگرم    ...........................................................................................  10ناودانی نمره 
 24/1- 11/3- 17050 17100 17000 کیلوگرم    ...........................................................................................  12ناودانی نمره 
 13/0- 2/0 19500 19600 19400 کیلوگرم    ...........................................................................................  14ناودانی نمره 
 0/3- 10/8 22380 22500 22000 کیلوگرم    ............................................................................................16ناودانی نمره 

 7/7 37/6 28330 28500 28000 کیلوگرم    ...........................................................................................  18ناودانی نمره 
 ×× 2/4 21120 21200 21000 کیلوگرم    ...........................................................................................  20ناودانی نمره 
 23/0- 9/1- 18880 19000 18800 کیلوگرم    ...........................................................................................  22ناودانی نمره 
 22/0- 7/7- 18980 19000 18900 کیلوگرم    ...........................................................................................  24ناودانی نمره 
 1/3 19/1 24560 25000 24200 کیلوگرم    ............................................................................................26ناودانی نمره 
 0/4- 18/8 24560 25000 24200 کیلوگرم    ...........................................................................................  28ناودانی نمره 
 5/8- 9/8 22920 24700 16800 کیلوگرم    ...........................................................................................  30ناودانی نمره 
 22/4- 17/0- 16460 16600 16200 کیلوگرم    ..............................................................................................  30نبشی نمره 
 22/2- 15/9- 16460 16600 16200 کیلوگرم    ..............................................................................................  40نبشی نمره 
 21/1- 15/3- 16560 16600 16400 کیلوگرم    ..............................................................................................  50نبشی نمره 
 ×× ×× × × × کیلوگرم    ..............................................................................................  55نبشی نمره 
 ×× 15/8- 16540 16600 16400 کیلوگرم    ..............................................................................................  60نبشی نمره 
 8/5- 0/2- 19320 19500 19000 کیلوگرم    ..............................................................................................  70نبشی نمره 
 ×× ×× × × × کیلوگرم    ..............................................................................................  75نبشی نمره 
 16/4- 12/9- 17460 17500 17400 کیلوگرم    ..............................................................................................  80نبشی نمره 
 ×× ×× × × × کیلوگرم    ..............................................................................................  90نبشی نمره 
 15/4- 14/4- 17420 17500 17300 کیلوگرم    ...........................................................................................100نبشی نمره 
 14/4- 13/5- 17420 17500 17300 کیلوگرم    ...........................................................................................120نبشی نمره 
 35/1 38/4 27380 27500 27000 کیلوگرم    ...........................................................................................150نبشی نمره 
 24/4 30/6 27420 27500 27200 کیلوگرم    .............................................................................................20سپري نمره 
 ×× ×× × × × کیلوگرم    .............................................................................................25سپري نمره 

 ×× ×× × × × کیلوگرم    .............................................................................................30نمره سپري 
 ×× ×× × × × کیلوگرم    .............................................................................................40سپري نمره 
 ×× ×× × × × کیلوگرم    .............................................................................................50سپري نمره 
 ×× ×× × × × کیلوگرم    .............................................................................................  60سپري نمره 
 ×× ×× × × × کیلوگرم    .............................................................................................70سپري نمره 
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  1392دوم  ي نیمه: حداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه میلگرد -5

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  )ریال(قیمت واحد 

 ي  نیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  قبل

  مشابه ي  نیمه
  در سال قبل

         گروه میلگرد
 21/8- 8/6- 23640 24000 22000 کیلوگرم .........................................  شبکه جوشی مش فوالدي با میلگرد ساده 

 32/7- 20/4- 18920 19000 18800 کیلوگرم ...... ................................................................................................مفتول سیاه
 18/1- 4/0- 22510 25000 20000 کیلوگرم .........................................  شبکه جوشی مش فوالدي با میلگرد آجدار

 25/7- 18/0- 18209 18300 18100 کیلوگرم .................................................................................  6نمره  ي میلگرد ساده
 19/9- 17/2- 18227 18300 18200 کیلوگرم .................................................................................  8نمره  ي میلگرد ساده
 28/1- 19/3- 16364 17200 16200 کیلوگرم ..............................................................................  10نمره  ي میلگرد ساده
 21/1- 12/4- 18027 18100 18000 کیلوگرم ..............................................................................  12نمره  ي میلگرد ساده
 20/1- 15/7- 17632 17700 17500 کیلوگرم ..............................................................................  14نمره  ي میلگرد ساده
 17/1- 14/4- 18482 18600 18200 کیلوگرم ..............................................................................  16نمره  ي میلگرد ساده
 6/9- 3/7- 20482 20600 20300 کیلوگرم ..............................................................................  18نمره  ي میلگرد ساده
 6/4- 3/9- 20482 20600 20300 کیلوگرم ..............................................................................  20نمره  ي میلگرد ساده
 15/6- 13/5- 18400 18500 18300 کیلوگرم ..............................................................................  22نمره  ي میلگرد ساده
 15/7- 13/9- 18400 18500 18300 کیلوگرم ..............................................................................  24نمره  ي میلگرد ساده
 15/0- 14/3- 18400 18500 18300 کیلوگرم ..............................................................................  26نمره  ي میلگرد ساده
 15/4- 14/9- 18400 18500 18300 کیلوگرم ..............................................................................  28نمره  ي میلگرد ساده
 13/6- 11/8- 18400 18500 18300 کیلوگرم ..............................................................................  30نمره  ي میلگرد ساده
 14/3- 12/5- 18400 18500 18300 کیلوگرم ..............................................................................  32نمره  ي میلگرد ساده
 19/7- 14/7- 18400 18500 18300 کیلوگرم ..............................................................................  50نمره  ي میلگرد ساده

 27/3- ×× 17055 17200 16900 کیلوگرم ....................................................................................  6آجدار نمره میلگرد 
 21/6- 14/2- 16918 17100 16800 کیلوگرم ....................................................................................8میلگرد آجدار نمره 
 21/9- 15/8- 16495 16700 16350 کیلوگرم .................................................................................10میلگرد آجدار نمره 
 21/7- 16/2- 16486 16700 16350 کیلوگرم .................................................................................12میلگرد آجدار نمره 
 20/4- 15/9- 16486 16700 16350 کیلوگرم .................................................................................14میلگرد آجدار نمره 
 20/6- 15/4- 16577 16700 16350 کیلوگرم .................................................................................  16میلگرد آجدار نمره 
 20/4- 15/1- 16573 16700 16400 کیلوگرم .................................................................................18میلگرد آجدار نمره 
 20/4- 14/7- 16573 16700 16400 کیلوگرم .................................................................................20میلگرد آجدار نمره 
 20/5- 14/2- 16582 16700 16400 کیلوگرم .................................................................................22میلگرد آجدار نمره 
 21/4- 13/8- 16582 16700 16400 کیلوگرم .................................................................................24میلگرد آجدار نمره 
 20/7- 14/7- 16591 16700 16500 کیلوگرم .................................................................................  26میلگرد آجدار نمره 
 20/3- 16/0- 16591 16700 16500 کیلوگرم .................................................................................28میلگرد آجدار نمره 
 20/7- 15/5- 16591 16700 16500 کیلوگرم .................................................................................30میلگرد آجدار نمره 
 19/9- 16/1- 16555 16700  16200 کیلوگرم .................................................................................32میلگرد آجدار نمره 
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       :هـاي گـالوانیزه   هاي فلزي و گـروه ورق  حداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه ورق -6
  1392دوم   ي نیمه

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

   1392دوم  ي نیمه

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

-7/29 6379 8500 5000 قالب   ....... ................................  10×20×40بلوك سیمانی دیواري به ابعاد   4/16-  
  ×× ×× × × × قالب   .....................................   20×20×40بلوك سیمانی دیواري به ابعاد 

-8/28 24071 30000 20000 متر   .......................... ................................   10ه مرن سیمانی معمولی ي لوله  4/21-  
-7/33 34500 42000 30000 متر   .......................... ................................   15ي سیمانی معمولی نمره  لوله  4/16-  
-3/14 66250 80000 50000 متر   .......................... ................................   20ي سیمانی معمولی نمره  لوله  4/4  

-7/17 107000 135000 96000 مربعمتر   ............................................................................................  کفپوش بتنی     9/0 -  
- 5/1 207917 230000 180000 متر   ................................................................................................  کول سیمانی   8/1  

  واحد مبادله  عنوان
  تغییر نسبت بهدرصد   )ریال(قیمت واحد 

  ي نیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  قبل

  مشابه ي  نیمه
  در سال قبل

         هاي فلزي گروه ورق

 11/3- 5/5- 18460 18700 18200 کیلوگرم   ..........................................  متر  میلی 3ورق سیاه به ضخامت بیش از 
  ×× ×× × × × کیلوگرم   .....................................................................................................  ورق استیل

  ×× ×× × × × کیلوگرم   .........................................................................................................  ورق مس
 9/2 1/4- 257500 290000 240000 کیلوگرم   ..........................................................................................................  ورق برنز

 5/5 3/6- 370000 380000 360000 کیلوگرم   .................................................................................پروفیل برنزي توخالی
 12/0 2/2- 202500 210000 200000 کیلوگرم   ......................................................................................  پروفیل برنزي توپر  

   هاي گالوانیزه گروه ورق  

 9/5- 12/9- 28080 29000 27500 کیلوگرم   ............................................................  صاف ي ورق گالوانیزه
 10/3- 16/8- 26430 28000 26000 کیلوگرم   ......................................................  اي کرکره ي ورق گالوانیزه
 12/4- 15/3- 31850 32000 31500 کیلوگرم   ............................................................  رنگی ي ورق گالوانیزه

 7/7- 11/5- 32290 32600 32000 کیلوگرم   ..................................................  ورق گالوانیزه با موج ذوزنقه
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  1392دوم  ي نیمه :حداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه موزاییک -8

واحد   عنوان
  مبادله

  تغییر نسبت بهدرصد   )ریال(قیمت واحد 

  ي نیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  قبل

  ي مشابه نیمه
  در سال قبل

         گروه موزاییک

 ×× ×× 66625 68000 63000 مترمربع   .............................................25× 25موزاییک سیمانی ساده به ابعاد 
-5/12 62375 70000 55000 مترمربع   ..............................................  30×30موزاییک سیمانی ساده به ابعاد   0/8 

- 0/7 70500 84000 60000 مترمربع   .........  30×30سنگ موزاییک معمولی به ابعاد موزاییک ایرانی با   6/22 
- 2/0 95125 100000 92000 مترمربع   .........  40×40موزاییک ایرانی با سنگ موزاییک معمولی به ابعاد   5/27 

به  5 ي موزاییک فرنگی با خرده سنگ مرمر یا مرمریت تا نمره
 مترمربع   .................................................................................................  30×30ابعاد 

  
85000 

  
88000 

  
86000 

 
5/5 -  

  
7/14 

به  5 ي موزاییک فرنگی با خرده سنگ مرمر یا مرمریت تا نمره
 مترمربع   .................................................................................................  40×40ابعاد 

  
85000 

  
100000 

  
89125 

 
7/16-  

  
1/6 

و  5 ي موزاییک فرنگی با خرده سنگ مرمر یا مرمریت  نمره
 مترمربع   .................................................................................30×30باالتر به ابعاد 

× × × ×× ×× 

 ××       ×× 85750 88000 85000 مترمربع   30×30مرمر یا مرمریت به ابعاد موزاییک فرنگی با الشه سنگ 
-5/14 74125 90000 68000 مترمربع   .........  30×30موزاییک ایرانی آجدار  براي فرش محوطه به ابعاد   6/8 

  
چـوبی و         شـده ي  حداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه چوب، گروه مصالح ساخته -9

  1392دوم  ي نیمه: چوبی ي  ساخته گروه قطعات پیش

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  )ریال(قیمت واحد 

  ي  نیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  قبل

  مشابه ي  نیمه
  در سال قبل

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

 15/5 13/1 10500000 12000000 9900000 مترمکعب   ........................................................................................  تخته نراد خارجی
 24/3 12/9 8266667 9400000 7900000 مترمکعب   ...............................................................................................  تراورس ایرانی

 39/4 22/3 6330000 7000000 5500000 مترمکعب   .................................................................  10×10ي ایرانی به ابعاد تخته
 20/2 10/9 10028571 12000000 9000000 مترمکعب   .........................................................................  چوب چهار تراش خارجی
 18/1 3/6 7690000 8500000 6800000 مترمکعب   ............................................................................  چوب چهار تراش ایرانی

 30/7 11/1 11311111 14000000 8800000 مترمکعب   ...... ................................................................................................  الوار ایرانی
   چوبی ي  گروه مصالح ساخته شده

 31/2 21/8 36000 38000 30000 مترمربع    .......................... ................................  متر میلی 3تخته فیبر به ضخامت 
 ×× ×× × × × مترمربع    .................................................................  متر میلی 5نئوپان به ضخامت 

 46/2 24/1 136556 140000 120000 مترمربع    ..............................................................  متر میلی 16به ضخامت نئوپان 
متري ایرانی راش، ملج، صنوبر، ممرز و سایر  میلی 6/3الیی  سه

 ×× ×× × × × مترمربع  ها گونه

   چوبی  ي ساخته گروه قطعات پیش
 50/0 28/6 266250 370000  200000  مترمربع    .................................................................................................  چوبی ي  لمبه
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 :متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه محصوالت پالستیکی پوشش کف و دیـوار حداقل، حداکثر،  -10
  1392 دومي  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 پالسـتیکی از نـوع وینیـل بـه ضـخامت      
    ....................................................................................................  صورت تایل به

  
 مترمربع

  
180000  

  
200000 

  
190375 

  
×× 

  
×× 

مترمر    .....  صورت رول متر به میلی 5/2کفپوش الستیکی آجدار به ضخامت 
 ××  4/30 199375 210000 190000 بع

  صورت رول متر به میلی 3کفپوش الستیکی آجدار  به ضخامت 
  

مترمر
 بع

 
× 

 
× 

 
× 

 
×× 

 
×× 

و ضـخامت   50×50نـوع وینیـل بـه ابعـاد      کفپوش پالسـتیکی از 
    ...............................................................................  صورت تایل متر به میلی2

  
مترمر

 بع

 
× 

 
× 

 
× 

 
×× 

 
×× 

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

  1392دوم  ي نیمه: چتایی

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

5/22 5/10 1970909 2100000 1880000 مترمکعب    ..............................  کیلوگرم در مترمکعب 20) یونولیت(پالستوفوم   
 9/13 6/11 540455 545000 535000 مترمربع    ..................  متر میلی 3ق بدون موج اکریلیک به ضخامت حدود ور

 6/22 0/3 130091 160000 106000 مترمربع    ......................  متر میلی 5/1تا  1ورق فایبرگالس ساده به ضخامت 
 ×× 9/9 113000 130000 95000 مترمربع    ...................  متر میلی 5/1تا 1ورق فایبرگالس موجدار به ضخامت 

 7/30 0/10 230909 250000 200000 مترمربع    ....................متر میلی 10ورق بدون موج پلی استایرن به ضخامت 

  گروه چتایی
 

-7/13 9138 10000 8500 یارد    .....................................................................................  40×7گونی چتایی   0/36-  
-0/35 ×× 11238 12000 10800 یارد    .....................................................................................  45×9گونی چتایی   
-1/11 13317 13900 13000 یارد    ..................................................................................  40×10گونی چتایی   3/29-  
- 8/8 14900 16000 14100 یارد    ..................................................................................  45×11گونی چتایی   2/30-  
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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
  1392 کل سال: دار ریشه

واحد   عنوان
  مبادله

  )ریال(قیمت واحد 

  متوسط  حداکثر  حداقل

  گروه خاك       

  
  
  
 

   

 190577 225000 150000 تن    .......................... ................................................................  خاك رس طبیعی

  
   گروه مصالح سنگی بتن و بنایی

 186304 230000 150000 تن    ....................................................................................................بادي ي  ماسه

 165435 180000 145000 تن    ..................................................................  )کفی ي ماسه(طبیعی   ي ماسه

 171000 200000 150000 تن    .................................................................................................  شسته  ي ماسه

 177400 190000 150000 تن    ...............................................................  بندي شده دانه  ي شسته  ي ماسه

 162391 185000 140000 تن    ...... ................................................................................................  شن طبیعی

 177381 190000 160000 تن    ..................................................  تونان -اي رودخانه  مخلوط شن و ماسه

 148333 160000 120000 تن    ........................................................................................................  سنگ قلوه

   دار هاي ریشه گروه سنگ

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

 247222 350000 180000 مربع متر    ..............................................................  دار الشتر ریشه  ي سنگ دو تیشه
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  1392کل سال : هاي تخت پالك حداقل، حداکثر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه سنگ -13

واحد   عنوان
  مبادله

  )ریال(قیمت واحد 

  متوسط  حداکثر  حداقل

       هاي تخت پالك گروه سنگ

 866471 1200000 550000 مترمربع   ...................................  درجه یک  -سنگ پالك صیقلی تراورتن سفید

 306842 400000 200000 مترمربع   ...................  درجه یک  -اي کلنگی تراورتن سفید سنگ پالك تیشه

 506667 700000 350000 مترمربع   ...............  درجه یک  -سنگ پالك صیقلی تراورتن گردویی آذرشهر

 591053 900000 450000 مترمربع   .....................  درجه یک  -سنگ پالك صیقلی تراورتن قرمز آذرشهر

 257500 330000 180000 مترمربع   ...................  درجه یک  -سیاه الشتر اصفهان ي سنگ پالك دوتیشه

 266000 340000 200000 مترمربع   ........................  درجه یک  -سنگ پالك صیقلی سیاه الشتر اصفهان

 298235 370000 200000 مترمربع   ...................................  درجه یک  - آباد سنگ پالك صیقلی سیاه نجف

 254091 350000 180000 مترمربع   ..................  درجه یک  -آباد سنگ پالك صیقلی مرمریت گوهر خرم

 333158 450000 200000 مترمربع   ...................................درجه یک  -سنگ پالك صیقلی مرمریت آباده 

 362353 450000 250000 مترمربع   ....  درجه یک  -سنگ پالك صیقلی مرمریت کرم یا صورتی کرمان

 268889 330000 180000 مترمربع   ...........................  درجه یک  -سنگ پالك صیقلی چینی ابري الیبید

 344211 450000 250000 مترمربع   .....................  درجه یک  -سنگ پالك صیقلی چینی سفید الیگودرز

 499130 680000 380000 مترمربع   ...............................  درجه یک  -سنگ پالك صیقلی چینی سفید ازنا

 435000 600000 300000 مترمربع   .......................... درجه یک  -ریز سنگ پالك صیقلی چینی سفید نی

 837 1000 660 کیلوگرم   ..................................................................  ) اي کیسه(پودر سنگ معمولی 

 298095 380000 200000 مترمربع   ..............  درجه یک  -سنگ پالك صیقلی مرمریت صورتی بجستان

 323333 430000 230000 مترمربع   ................  درجه یک  -سنگ پالك صیقلی مرمریت صورتی سمیرم

 358000 520000 300000 مترمربع   ................درجه یک  -نطنز ي سنگ پالك صیقلی گرانیت گل پنبه

 532812 750000 390000 مترمربع   .....................درجه یک  -سنگ پالك صیقلی گرانیت سبز پیرانشهر
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  1392 کل سال: حداقل، حداکثر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه آجر و سفال -14

  
  
  

  واحد مبادله  عنوان
  )ریال(قیمت واحد 

  متوسط  حداکثر  حداقل

   گروه آجر و سفال

 1812 2200 1500 قالب   ..................................................................................................  آجر فشاري    

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

 1369 1650 1100 قالب   ..................................................  سانتی  4آجر ماشینی سوراخدار سفید 

 1474 1700 1000 قالب   ..............................................  سانتی  5/5آجر ماشینی سوراخدار سفید 

 2042 2400 1800 قالب   ................................................  سانتی  5/5آجر ماشینی سوراخدار قرمز 

 3967 4500 3300 قالب   .......................................................................................  سانتی  4آجر قزاقی 

 4054 4600 3400 قالب   ..................................................................................  سانتی  5/5آجر قزاقی 

 3290 3900 2700 قالب   ........................................   10×20×25بلوك سفالی آجر تیغه به ابعاد 

 13179 14000 12000 قالب   ..............................................   20×25×40بلوك سفالی سقفی به ابعاد 

 13278 16000 11500 قالب   ..............................................   25×25×40بلوك سفالی سقفی به ابعاد 

 1978 2200 1800 قالب   ........................................   5/4×13×25فوندوله به ابعاد سفال کفشک 
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: هـاي فـوالدي مـورد مصـرف در سـازه      حداقل، حداکثر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب گـروه لولـه و پروفیـل    -15
  1392  سال  کل

  واحد مبادله  عنوان
  )ریال(قیمت واحد 

  متوسط  حداکثر  حداقل

      همورد مصرف در سازهاي فوالدي  گروه لوله و پروفیل

 23300 24000 22500 کیلوگرم   ................................................................................................   8تیرآهن نمره 
 21620 21800 21500 کیلوگرم   .............................................................................................   10تیرآهن نمره 
 21500 23500 20500 کیلوگرم   .............................................................................................   12تیرآهن نمره 
 18664 21000 17400 کیلوگرم   .............................................................................................   14تیرآهن نمره 
 18261 20100 17300 کیلوگرم   .............................................................................................   16تیرآهن نمره 
 18664 21000 17300 کیلوگرم   .............................................................................................   18تیرآهن نمره 
 29429 31200 28500 کیلوگرم   .............................................................................................   20تیرآهن نمره 
 27200 28000 25000 کیلوگرم   .............................................................................................   22تیرآهن نمره 
 25714 29500 24600 کیلوگرم   .............................................................................................   24تیرآهن نمره 
 30020 30500 29700 کیلوگرم   .............................................................................................   26تیرآهن نمره 
 28560 30100 27000 کیلوگرم   .............................................................................................   28تیرآهن نمره 
 26889 28500 26000 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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: هـاي فـوالدي مـورد مصـرف در سـازه      حداقل، حداکثر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب گـروه لولـه و پروفیـل    -15
  )دنباله( 1392  سال کل

  

  واحد مبادله  عنوان
  )ریال(قیمت واحد 

  متوسط  حداکثر  حداقل

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

 17589 20500 16200 کیلوگرم    ...............................................................................................  5/6ناودانی نمره 
 17613 19500 16700 کیلوگرم    ...................................................................................................  8ناودانی نمره 
 18147 19300 17600 کیلوگرم    ................................................................................................  10ناودانی نمره 
 17773 19700 17000 کیلوگرم    ................................................................................................  12ناودانی نمره 
 19373 19600 19000 کیلوگرم    ................................................................................................  14ناودانی نمره 
 21653 22500 19800 کیلوگرم      .................................................................................................  16ناودانی نمره 
 25750 28500 20500 کیلوگرم    ................................................................................................  18ناودانی نمره 
 20958 21200 20120 کیلوگرم    ................................................................................................  20ناودانی نمره 
 19513 21000 18800 کیلوگرم      ................................................................................................  22ناودانی نمره 
 19507 20750 18900 کیلوگرم    ................................................................................................  24ناودانی نمره 
 23247 25000 20500 کیلوگرم    .................................................................................................  26ناودانی نمره 

 23267 25000 20500 کیلوگرم    ................................................................................................  28نمره  ناودانی
 22240 24700 16800 کیلوگرم    ................................................................................................  30ناودانی نمره 
 17587 20100 16200 کیلوگرم    ...................................................................................................  30نبشی نمره 
 17500 19900 16200 کیلوگرم    ...................................................................................................  40نبشی نمره 
 17557 19800 16400 کیلوگرم    ...................................................................................................  50نبشی نمره 
 19480 19500 19450 کیلوگرم    ...................................................................................................  55نبشی نمره 
 17573 19800 16400 کیلوگرم    ...................................................................................................  60نبشی نمره 
 19333 19500 19000 کیلوگرم    ...................................................................................................  70نبشی نمره 
 19940 20300 19600 کیلوگرم    ...................................................................................................  75نبشی نمره 
 18320 20100 17400 کیلوگرم    ...................................................................................................  80نبشی نمره 
 19475 19600 19350 کیلوگرم    ...................................................................................................  90نبشی نمره 
 18400 20700 17300 کیلوگرم      ................................................................................................  100نبشی نمره 
 18327 20600 17300 کیلوگرم    ................................................................................................  120نبشی نمره 
 24847 27500 19500 کیلوگرم    ................................................................................................  150نبشی نمره 
 25586 27500 20900 کیلوگرم    ..................................................................................................  20سپري نمره 
 20940 21100 20700 کیلوگرم    ..................................................................................................  25سپري نمره 
 20560 20700 20500 کیلوگرم    ..................................................................................................  30سپري نمره 
 20880 21000 20800 کیلوگرم    ..................................................................................................  40سپري نمره 
 19940 20100 19800 کیلوگرم    ..................................................................................................  50سپري نمره 
 19940 20200 19500 کیلوگرم    ..................................................................................................  60سپري نمره 

 19860 20200 19500 کیلوگرم    ..................................................................................................  70سپري نمره 
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  1392کل سال : حداقل، حداکثر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه میلگرد -16

  واحد مبادله  عنوان
  )ریال(قیمت واحد 

  متوسط  حداکثر  حداقل

      گروه میلگرد

 24553 27000 22000 کیلوگرم   ...........................................  شبکه جوشی مش فوالدي با میلگرد ساده 

 21078 25500 18800 کیلوگرم   ........................................................................................................مفتول سیاه

 22922 25000 20000 کیلوگرم   ...........................................  شبکه جوشی مش فوالدي با میلگرد آجدار

 19273 22400 18100 کیلوگرم   ...................................................................................  6نمره  ي میلگرد ساده

 19565 22400 18200 کیلوگرم   ...................................................................................  8نمره  ي میلگرد ساده

 17889 22000 15100 کیلوگرم   ................................................................................  10نمره  ي میلگرد ساده

 18924 21500 18000 کیلوگرم   ................................................................................  12نمره  ي میلگرد ساده

 18791 21400 17500 کیلوگرم   ................................................................................  14نمره  ي میلگرد ساده

 19582 21800 18200 کیلوگرم   ................................................................................  16نمره  ي میلگرد ساده

 20725 21400 20300 کیلوگرم   ................................................................................  18نمره  ي میلگرد ساده

 20744 21400 20300 کیلوگرم   ................................................................................  20نمره  ي میلگرد ساده

 19294 21400 18300 کیلوگرم   ................................................................................  22نمره  ي میلگرد ساده

 19331 21600 18300 کیلوگرم   ................................................................................  24نمره  ي میلگرد ساده

 19362 21600 18300 کیلوگرم   ................................................................................  26نمره  ي میلگرد ساده

 19403 21800 18300 کیلوگرم   ................................................................................  28نمره  ي میلگرد ساده

 19356 21800 18300 کیلوگرم   ................................................................................  30نمره  ي میلگرد ساده

 19422 21800 18300 کیلوگرم   ................................................................................  32نمره  ي میلگرد ساده

 19518 21900 18300 کیلوگرم   ................................................................................  50نمره  ي میلگرد ساده

 17055 17200 16900 کیلوگرم   ......................................................................................  6میلگرد آجدار نمره 

 17794 19800 16800 کیلوگرم   ......................................................................................8میلگرد آجدار نمره 

 17462 19700 16350 کیلوگرم   ...................................................................................10آجدار نمره میلگرد 

 17337 19800 16350 کیلوگرم   ...................................................................................12میلگرد آجدار نمره 

 17317 19700 16350 کیلوگرم   ...................................................................................14میلگرد آجدار نمره 

 17383 19700 16350 کیلوگرم   ...................................................................................  16میلگرد آجدار نمره 

 17360 19600 16400 کیلوگرم   ...................................................................................18میلگرد آجدار نمره 
 17462 19500 16400 کیلوگرم   ...................................................................................20میلگرد آجدار نمره 

 17438 19500 16400 کیلوگرم   ...................................................................................22میلگرد آجدار نمره 

 17412 19400 16400 کیلوگرم   ...................................................................................24میلگرد آجدار نمره 

 17488 19500 16500 کیلوگرم   ...................................................................................  26میلگرد آجدار نمره 

 17575 19800 16500 کیلوگرم   ...................................................................................28میلگرد آجدار نمره 

 17544 19800 16500 کیلوگرم   ...................................................................................30میلگرد آجدار نمره 

 17544 19800 16200 کیلوگرم   ...................................................................................32میلگرد آجدار نمره 
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  1392 کل سال: هاي گالوانیزه هاي فلزي و گروه ورق حداقل، حداکثر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه ورق -17
  )ریال(قیمت واحد 

  عنوان  واحد مبادله
  حداقل  حداکثر  متوسط

  هاي فلزي گروه ورق     

   .............................................  متر  میلی 3ورق سیاه به ضخامت بیش از  کیلوگرم 18200 19800 18820

   ........................................................................................................  ورق استیل کیلوگرم 122000 135000 127500

   ............................................................................................................  ورق مس کیلوگرم 340000 410000 371250

   .............................................................................................................  ورق برنز کیلوگرم 220000 300000 260000

   ...................................................................................  پروفیل برنزي توخالی کیلوگرم 360000 400000 376875

   .......................... ................................................................پروفیل برنزي توپر کیلوگرم 200000 220000 205000

 گروه ورق هاي گالوانیزه     

   ....................................................................................  صاف ي ورق گالوانیزه کیلوگرم 27500 35000 30165

   .............................................................................  اي کرکرهي  ورق گالوانیزه کیلوگرم 26000 35000 29090

   ....................................................................................  رنگی ي ورق گالوانیزه کیلوگرم 31500 41000 34000

   ........................................................................  موج ذوزنقه ورق گالوانیزه با کیلوگرم 32000 40500 34161

  
  1392کل سال : سیمانی و بتنی  ي ساخته حداقل، حداکثر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه قطعات پیش -18

  )ریال(قیمت واحد 

  عنوان  واحد مبادله
  حداقل  حداکثر  متوسط

  سیمانی و بتنی  ي ساخته گروه قطعات پیش     

   ..........................................  10×20×40دیواري به ابعاد بلوك سیمانی  قالب 5000 9500 7359

   ........................................   20×20×40بلوك سیمانی دیواري به ابعاد  قالب ×  × ×

   .............................................................. 10ي سیمانی معمولی نمره  لوله متر 20000 46000 27314

   .............................................................. 15ي سیمانی معمولی نمره  لوله متر 30000 66000 40333

   .............................................................. 20ي سیمانی معمولی نمره  لوله متر 50000 85000 73273

   ..................................................................................................  کفپوش بتنی  مربعمتر 96000 150000 114667

   ...................................................................................................  کول سیمانی  متر 180000 230000 208824
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  1392کل سال : حداقل، حداکثر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه موزاییک -19

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

  1392کل سال : چوبی  ي ساخته پیش
  )ریال(قیمت واحد 

  عنوان  واحد مبادله
  حداقل  حداکثر  متوسط

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

   .............................................................................................  نراد خارجی  تخته مترمکعب 9000000 12000000 9892500
   ....................................................................................................  تراورس ایرانی مترمکعب 7100000 9400000 7976923
   ...... ................................................................  10×10ي ایرانی به ابعاد تخته مترمکعب 4800000 7000000 6000000
   ..............................................................................  چوب چهار تراش خارجی مترمکعب 8500000 12000000 9535714
   .................................................................................  چوب چهار تراش ایرانی مترمکعب 6800000 8500000 7572222
   ...........................................................................................................  ایرانیالوار  مترمکعب 8500000 14000000 10779412

  چوبی  ي گروه مصالح ساخته شده    
    ..............................................................  متر میلی 3تخته فیبر به ضخامت  مترمربع 28500 38000 33588
    ...... ................................................................  متر میلی 5نئوپان به ضخامت  مترمربع 27500 33500 30875
    ...................................................................  متر میلی 16نئوپان به ضخامت  مترمربع 100000 140000 127071

  
× 

  
×  

  
× 

  
 مترمربع

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

  چوبی ي  ساخته گروه قطعات پیش    
    ...... ................................................................................................  چوبی ي  لمبه  مترمربع 185000 370000 243462

  )ریال(قیمت واحد 
  عنوان  واحد مبادله

  حداقل  حداکثر  متوسط

  گروه موزاییک     
   ..................................................  25 ×25سیمانی ساده به ابعاد موزاییک  مترمربع 63000 68000 66625
   ...................................................  30×30موزاییک سیمانی ساده به ابعاد  مترمربع 55000 75000 66812
   ...............  30×30موزاییک ایرانی با سنگ موزاییک معمولی به ابعاد  مترمربع 60000 85000 72786
   ...............  40×40موزاییک ایرانی با سنگ موزاییک معمولی به ابعاد  مترمربع 82000 105000 95200

 مترمربع 85000 110000 87923
به  5 ي موزاییک فرنگی با خرده سنگ مرمر یا مرمریت تا نمره

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

به  5 ي موزاییک فرنگی با خرده سنگ مرمر یا مرمریت تا نمره مترمربع 85000 115000 96000
   ....... ................................................................................................40×40ابعاد 

و باالتر  5 ي مرمریت نمرهموزاییک فرنگی با خرده سنگ مرمر یا  مترمربع 65000 100000 88750
   .................................................................................................  30×30به ابعاد 

   .....  30×30موزاییک فرنگی با الشه سنگ مرمر یا مرمریت به ابعاد  مترمربع 85000 88000 85750
   ................  30×30موزاییک ایرانی آجدار براي فرش محوطه به ابعاد  مترمربع 68000 110000 79500
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 1392کل سال : حداقل، حداکثر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه محصوالت پالستیکی پوشش کف و دیوار -21

  
  1392 کل سال: حداقل، حداکثر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه مصالح پالستیکی و الستیکی و گروه چتایی -22

 
  

  )ریال(قیمت واحد 
واحد 
  عنوان  مبادله

  حداقل  حداکثر  متوسط

  گروه محصوالت پالستیکی پوشش کف و دیوار     

  
190375 

  
200000 

  
180000 

  
 مترمربع

صورت  متر به میلی 5/1کفپوش پالستیکی از نوع وینیل به ضخامت 
    ........................................................................................................................  تایل

    .....  صورت رول به متر میلی 5/2کفپوش الستیکی آجدار به ضخامت  مترمربع 180000 210000 196111

    .........  صورت رول متر به میلی 3کفپوش الستیکی آجدار به ضخامت  مترمربع ×  × ×

  
× 

  
×  

  
× 

  
 مترمربع

 2و ضخامت  50×50کفپوش پالستیکی ازنوع وینیل به ابعاد 
    ....................................................................................  صورت تایل متر به میلی

  )ریال(قیمت واحد 
واحد 
  عنوان  مبادله

  حداقل  حداکثر  متوسط

  گروه مصالح پالستیکی و الستیکی     
    ..................................  کیلوگرم در متر مکعب 20) یونولیت(پالستوفوم  مترمکعب 1400000 2200000 1904706
    .......................  متر میلی 3ورق بدون موج اکریلیک به ضخامت حدود  مترمربع 425000 545000 512273
    ...........................  متر میلی 5/1تا  1ورق فایبرگالس ساده به ضخامت  مترمربع 85000 160000 128474
    ........................  متر میلی 5/1تا 1ورق فایبرگالس موجدار به ضخامت  مترمربع 85000 130000 109056
    ..........................   متر سانتی10استایرن به ضخامت  ورق بدون موج پلی مترمربع 180000 250000 225333

  گروه چتایی     

    .......................... ................................................................  40×7گونی چتایی  یارد 8500 11000 9944
    .......................... ................................................................  45×9گونی چتایی  یارد 10800 12000 11238
    .......................................................................................  40×10گونی چتایی  یارد 13000 16000 14150
    .......................................................................................  45×11گونی چتایی  یارد 14100 17000 15573


