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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 مکن یا بیمجمع 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 سرجمع اختالف در
   .کردن ارقام صورت گرفته است
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  مقدمه
 عمـومی بـه    ي اي از بودجـه  سـاله بخـش عمـده    ر، همهاقتصادي و اجتماعی کشو  ي هاي عمرانی و نقش آن در توسعه فعالیت با توجه به اهمیت

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

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

ریـزي و نظـارت    برنامـه  امور فنی معاونت درخواست معاونت  به ،اختمانی توسط مرکز آمار ایرانقیمت مصالح س طرح آمارگیري از  ي تهیه
صورت نشریات  ماهه در سراسر کشور اجرا و نتایج آن به صورت شش به 1370تا سال 1365از سال  راهبردي ریاست جمهوري صورت گرفت که

اول و  ي  ماهه شش(طرح با انجام تغییراتی، در سطح شهرستان تهران در دو مرحله از سال  1374از سال  .ماهه و ساالنه منتشر شده است شش
درصـد  بـه همـراه    1393اول    ي نتایج مربوط به نیمه ،حاضر  ي نشریه .شده استماهه منتشر  صورت شش و نشریات آن بهاجرا ) دوم  ي ماهه شش

ه ئرا ارا) 1392 اول   ي نیمه(مشـابه سـال قبـل     ي نیمه و )1392 دوم   ي نیمه( لـقب    ي مهنی نسبت بـهتغییرات متوسط قیمت مصالح ساختمانی 
   .دهـد می

  ،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 دهد مسئوالن و تصمیم امیدواریم که اطالعات یاد شده،

  
  

  مرکز آمار ایران



  

  

  

  

  
  
  

  فهرست مندرجات
  
  
  
  
  
  

  صفحه      عنوان
  9  ...................................................................................................................................................................................  طرح کلی مشخصات

  11  .........................................................................................................................................................................................ها یافته ي دهیگز
  15  ......................................................................................................................................................................................  آماري هاي جدول

 گـروه  و بنـایی  و بـتن  سـنگی  مصـالح  گـروه  خاك، گروه منتخب ساختمانی مصالح قیمت تغییرات درصد و متوسط حداکثر، حداقل، -1
  17  .......................................................................................................................................................  1393 اول ي نیمه: دار ریشه هاي سنگ

  18....................1393 اول ي نیمه: پالك تخت هاي سنگ گروه منتخب ساختمانی مصالح قیمت تغییرات درصد و متوسط حداکثر، حداقل، - 2
  19  ..................................  1393 اول ي نیمه: سفال و آجر گروه منتخب ساختمانی مصالح قیمت تغییرات درصد و متوسط حداکثر، حداقل، -3
: سـازه  در مصـرف  مـورد  فوالدي هاي پروفیل و لوله گروه منتخب تمانیساخ مصالح قیمت تغییرات درصد و متوسط حداکثر، حداقل، -4

  20  ......................................................................................................................................................................................  1393 اول ي نیمه
  22  ........................................  1393 اول ي نیمه: میلگرد گروه منتخب ساختمانی مصالح قیمت تغییرات درصد و متوسط حداکثر، حداقل، -5
                       : گـالوانیزه  هـاي  ورق گـروه  و فلـزي  هـاي  ورق گـروه  منتخـب  سـاختمانی  مصـالح  قیمت تغییرات درصد و توسطم حداکثر، حداقل، -6

  23  .....................................................................................................................................................................................  1393 اول ي نیمه
                          : بتنـی  و یسـیمان  ي  سـاخته  پـیش  قطعـات  گـروه  منتخـب  سـاختمانی  مصـالح  قیمـت  تغییـرات  درصد و متوسط حداکثر، حداقل، -7

  23  .....................................................................................................................................................................................  1393 اول ي نیمه
  24  .....................................  1393 اول ي نیمه: موزاییک گروه منتخب ساختمانی مصالح قیمت تغییرات درصد و متوسط حداکثر، حداقل، - 8
 گـروه  و چـوبی   شـده  يسـاخته  مصالح گروه چوب، گروه منتخب ساختمانی مصالح قیمت تغییرات درصد و متوسط حداکثر، حداقل، -9

  24  .........................................................................................................................................  1393 اول ي نیمه: چوبی ي  ساخته پیش قطعات
                    : دیـوار  و کـف  پوشـش  پالسـتیکی  محصـوالت  گـروه  منتخـب  سـاختمانی  مصالح قیمت تغییرات درصد و متوسط حداکثر، حداقل، -10

  25  .....................................................................................................................................................................................  1393 اول ي نیمه
                           :چتـایی  گـروه  و السـتیکی  و پالسـتیکی  مصـالح  گروه منتخب ساختمانی مصالح قیمت تغییرات درصد و متوسط حداکثر، حداقل، -11

  25  .....................................................................................................................................................................................  1393 اول ي نیمه
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  طرح کلی مشخصات
  
  

  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 )1393اول ي  نیمه( مورد نظر ي  عمرانی در دست اجرا در شهرستان تهران در دوره
  

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

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

  آماري واحد
روشی مصالح ساختمانی در سـطح شهرسـتان تهـران    ف 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  دوم ي  ان نیمهتا پای
  

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

  
  روش آمارگیري

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

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

  
  زمان آمارگیري

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

  زمان آماري
  .شده استوري آگرد 1393سال   اول ي ماهه ششاطالعات مربوط به ، اجراي طرحاین مرحله از در 
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  اقالم آماري
شـرح   به گروه 17انواع مصالح ساختمانی بوده است که در  از قلم 143 شاملآمارگیري این اطالعات مورد نظر در ، 1393سال اول 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
  18    ...............................................................................................................................................................................................  هاي تخت پالك سنگ

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

  31    ............................................................................................................................................................................................................................  میلگرد
  6    ..............................................................................................................................................................................................................  هاي فلزي ورق

  4    ........................................................................................................................................................................................................هاي گالوانیزه قور
  6    .................................................................................................................................................................سیمانی و بتنی  ي ساخته قطعات پیش

  7    ......................... ................................................................................................................................................................................................  موزاییک
  7    ...............................................................................................................................................................................................................................  چوب

  3    ....................................................................................................................................................................................  چوبی  ي مصالح ساخته شده
  1    ...................................................................................................................................................................................  چوبی  ي ساخته قطعات پیش

  2    .......................... ................................................................................................................................  پوشش کف و دیوار محصوالت پالستیکی
  3    .................................................................................................................................................................................  مصالح پالستیکی و الستیکی

  3    .............................................................................................................................................................................................................................  چتایی

  

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

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  قیمت یک کیلوگرم تیرآهن نمره یک یا   سنگ پالك صیقلی تراورتن سفید درجه مربعمتر

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

  
، 1393اول    ي نیمهدرصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی مورد آمارگیري در سطح شهرستان تهران در  ترین بیشو  کمتریندر این قسمت، 

  .شود ه میئارا) 1392اول    ي نیمه(مشابه در سال قبل   ي و نیمه )1392دوم    ي نیمه(قبل   ي هاي مختلف نسبت به نیمه تفکیک گروه به
  

  دار هاي ریشه سنگ خاك، مصالح سنگی بتن و بنایی و گروه
هـاي   سـنگ « و »مصالح سنگی بتن و بنایی«، »خاك« گروه 3، در 1393اول    ي ساختمانی در نیمه از قیمت مصالح نتایج آمارگیري  بر اساس

  هــا،  بــین اقـالم ایــن گـروه  در  .اسـت افـزایش داشــته  قبــل   ي دوره  نســبت بـه ، آمـارگیري  اقـالم مــورد   تمــامی متوســط قیمـت  ،»ردا ریشـه 
  کمتـرین  داراي رصـد  د 5/2 بـا  »يبـاد  ي هسـ ما« و افزایش متوسط قیمـت  ترین بیشدرصد داراي  7/5 با »بندي شده ي دانه ي شسته ماسه«

  .بوده استقیمت  افزایش
افزایش متوسط  ترین بیش ،در این میان .فزایش داشته استامشابه سال قبل  ي دورهها نسبت به  قیمتتمام این سه گروه، متوسط ین بدر    

بـا  » خـاك رس طبیعـی  «افزایش متوسط قیمـت مربـوط بـه      کمترین د و درص 6/34با » تردار الش ریشه ي دو تیشه سنگ«قیمت مربوط به 
   .درصد بوده است1/3
  

  هاي تخت پالك سنگ گروه
 تمـامی متوسط قیمت  افزایشحاکی از  ،قبل  ي با نیمه 1393 اول   ي در نیمه» هاي تخت پالك سنگ«متوسط قیمت اقالم در گروه  ي مقایسه

درصد 8/24با » درجه یک -رتن سفیدسنگ پالك صیقلی تراو«افزایش متوسط قیمت مربوط به  ترین بیش  در بین اقالم این گروه، .استاقالم 
   .بوده استقیمت در این گروه متوسط داراي کمترین افزایش  درصد 9/6با » پودر سنگ معمولی«بوده است و 

 تمـامی متوسط قیمت  افزایش ي دهنده ي مشابه سال قبل، نشان با دوره 1393اول  ي  نتایج حاصل از آمارگیري نیمه ي گروه، مقایسهدر این    
کمتـرین افـزایش مربـوط بـه     و درصـد   7/57با » درجه یک -سفید رتنتراو سنگ پالك صیقلی«مربوط به افزایش  ترین بیشکه  اقالم است

  .بوده استدرصد  4/24 با» پودر سنگ معمولی«
 

 آجر و سفال گروه

 .داشـته اسـت   افزایش، ت تمامی اقالمشود متوسط قیم قبل، مشاهده می ي در این دوره نسبت به دوره» آجر و سفال«اقالم گروه  ي با مقایسه
سـفال کفشـک فوندولـه بـه ابعـاد      «. اسـت   بـوده درصـد   7/17 بـا » فشـاري آجـر  «افزایش متوسط قیمت مربوط به  ترین بیش ،در این میان

  .بوده استقیمت در این گروه  متوسط افزایش کمتریننیز داراي درصد  9/2با » 5/4×13×5/2
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 آجـر «افزایش متوسط قیمت مربوط بـه   ترین بیشقبل نیز  مشابه سال ي با دوره 1393 اول ي   نتایج حاصل از آمارگیري نیمه ي در مقایسه   
  کمترین درصد داراي  6/0با  نیز »سانتی 5/5آجر ماشینی سوراخدار قرمز «و  است  بودهدرصد  0/49با » سانتی 5/5ماشینی سوراخدار سفید 

  .قیمت در این گروه بوده استمتوسط افزایش 
  

  هاي فوالدي مورد مصرف در سازه فیلگروه لوله و پرو
صـورت کاهشـی    صورت افزایشـی و گـاه بـه    ها گاه به قیمتمتوسط شاهد نوسان ، »هاي فوالدي مورد مصرف در سازه لوله و پروفیل«در گروه 

 متوسـط  یمـت کـاهش ق  ترین بیشو درصد  1/29 با »30 نبشی نمره«ي قبل مربوط  نسبت به دوره متوسط افزایش قیمت ترین بیش .هستیم
  .است  درصد بوده 9/37 اب »30 نمره تیرآهن« به مربوط

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    
 متوسط قیمت مربوط بـه کاهش  ترین بیش درصد و 5/41 با» 18 نمره اودانی ن«مربوط به  افزایش متوسط قیمت ترین بیش. ها هستیم  قیمت

  .درصد بوده است 5/41با  »30تیرآهن نمره «
  

  گروه میلگرد
 شافـزای  تـرین  بـیش در بین اقـالم ایـن گـروه     .بوده استش افزایقبل داراي  ي سبت به دورهن، متوسط قیمت تمامی اقالم »میلگرد«در گروه 

  .است  درصد بوده 3/0با » 18میلگرد ساده نمره «مربوط به  شافزای  کمترین و درصد  1/24 با» مفتول سیاه«متوسط قیمت مربوط به 
متوسـط قیمـت تمـامی     ي کاهشی بودن دهنده هم نشانمشابه سال قبل   ي دورهبا  1393 اول   ي نتایج حاصل از آمارگیري نیمه ي مقایسه

درصد  0/2با » شبکه جوشی مش فوالدي با میلگرد آجدار«مربوط به  قیمت متوسط افزایش ترین بیشدر این میان . است به جز دو قلم اقالم
  .است  درصد بوده 2/10 با» 8نمره  ي سادهمیلگرد «کاهش متوسط قیمت مربوط به  ترین بیش و
   

  هاي فلزي ورق گروه
در بین اقالم این گروه،  .است  بودههش داراي کاي پیش   نسبت به دوره به جز یک قلم متوسط قیمت تمامی اقالم، »هاي فلزي ورق« در گروه

تـرین کـاهش متوسـط قیمـت      و بیش رصدد 0/13 با »متر میلی 3سیاه به ضخامت بیش از  ورق«متوسط قیمت مربوط به  افزایش ترین بیش
  .است  بودهدرصد  2/47 با» توخالی برنز پروفیل« مربوط به

ایـن گـروه    در میک قلـ متوسط قیمت  ،دهد مشابه سال قبل نشان می  ي با دوره 1393ل او   ي نیمهنتایج حاصل از آمارگیري در  ي  مقایسه    
 وقیمـت   افزایش متوسـط ترین  بیشداراي  درصد 7/6با  »متر میلی 3 از به ضخامت بیش ورق سیاه« .است داشتهش و سایر اقالم کاه شافزای

  .بوده استش قیمت کاه ترین بیشداراي درصد  1/49با » پروفیل برنزي توخالی«
  

  گالوانیزه هاي ورق گروه

قیمـت   افـزایش حـاکی از  ي مشابه سال قبـل   و دورهقبل  ي دوره بامتوسط قیمت اقالم در این دوره  ي مقایسه ،»گالوانیزه هاي ورق« در گروه
 ورق«مربـوط بـه   قبـل  ي  نسـبت بـه دوره  متوسـط قیمـت    شافـزای  تـرین  بیش در بین اقالم این گروه، .استبه جز یک قلم تمامی اقالم آن 

  .درصد بوده است 0/13با » با موج ذوزنقهورق گالوانیزه «مربوط به  متوسط قیمت کاهش ترین بیشدرصد و  7/2 با »اي کرکره ي گالوانیزه

  کمترین  درصد و 0/23 با » با موج ذوزنقهورق گالوانیزه «مربوط به  ي مشابه در سال قبل نسبت به دوره متوسط قیمت کاهش ترین بیش    
  .درصد بوده است 8/12با » صاف  گالوانیزه ورق«مربوط به  کاهش
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  سیمانی و بتنی  ي ساخته قطعات پیش گروه
 دهـد کـه    قبـل نشـان مـی     ي با نیمـه  1393اول    ي نیمهمتوسط قیمت اقالم در  ي مقایسه ،»سیمانی و بتنی  ي ساخته قطعات پیش« در گروه
سیمانی معمولی نمره  ي لوله«متوسط قیمت مربوط به  شافزای ترین بیشدر بین اقالم این گروه،  .داشته است افزایش ها قیمتي  همهمتوسط 

  .بوده است درصد 0/19با » کول سیمانی«متوسط قیمت مربوط به  کمترین  افزایشو درصد  7/40 با» 15
راي اداقالم برخی متوسط قیمت  دهد که شابه سال قبل نیز نشان میم ي با دوره 1393اول    ي نیمهنتایج حاصل از آمارگیري در  ي مقایسه    

به  افزایش ترین بیشدرصد و  6/6با » 15ي سیمانی معمولی نمره  لوله«به  کاهشترین  بیش که کاهش و برخی اقالم داراي افزایش بوده است
   .تعلق دارددرصد  3/17با » سیمانی ولک«
  

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

ایرانـی آجـدار بـراي فـرش محوطـه بـه ابعـاد        موزاییـک  « متوسط قیمت مربوط بهش افزای ترین بیش ،در این میان .است  داشته شافزایقبل 
 »30×30 موزاییـک معمـولی بـه ابعـاد    با سنگ  ایرانیموزاییک «درصد به  2/18با قیمت نیز  شایافزکمترین  .است صددر 6/47با » 30×30

   .تعلق دارد
نسـبت   دهد که متوسط قیمت تمامی اقـالم  ي مشابه سال قبل نشان می با دوره 1393اول    ي نیمهي نتایج حاصل از آمارگیري در  مقایسه    

تا فرنگی با خرده سنگ مرمر یا مرمریت موزاییک «ترین افزایش مربوط به بیش در این گروه،. استافزایش داشته  ي مشابه سال قبل به دوره
  . است بوده درصد 3/5 با» 30×30 سیمانی ساده به ابعادموزاییک «به مربوط افزایش کمترین درصد و  0/30با » 30×30بعاد به ا 5نمره 

  

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

» چوب چهارتراش ایرانی« این سه گروه مربوط به درقیمت افزایش  ترین بیش. اند داراي افزایش قیمت بوده اقالمتمامی  »چوبی ي ساخته پیش
   .درصد بوده است 6/5 با »رجیي نراد خا تخته«مربوط به  کمترین افزایشدرصد و  3/59با 

مشابه سال  ي  به دوره نسبتدهد که متوسط قیمت تمامی اقالم  نشان می 1393اول    ي نیمهنتایج حاصل از آمارگیري در این سه گروه در     
درصـد و   8/77بـا  » 10×10ي ایرانی بـه ابعـاد    تخته«افزایش متوسط قیمت مربوط به  ترین بیشدر این میان،  .قبل داراي افزایش بوده است

  .درصد بوده است 4/19با » نراد خارجی ي تخته«مربوط به کمترین افزایش 
    

  هاي محصوالت پالستیکی، پوشش کف و دیوار  گروه
کفپوش پالستیکی از نوع وینیـل   «نها دو قلم داراي اطالع بوده که تنها متوسط قیمت ت» محصوالت پالستیکی پوشش کف و دیوار«  در گروه

  .است بودهدرصد افزایش  5/21متوسط قیمت آن داراي  ودر نیمه قبل داراي اطالع بوده است » میلی متر به صورت تایل 5/1به ضخامت 
  

  هاي مصالح پالستیکی و الستیکی  گروه
نحـوي کـه    ه است، بهتداش افزایشي پیش  نسبت به دوره به جز یک قلم اقالم تمامی متوسط قیمت» مصالح پالستیکی و الستیکی«  در گروه

متوسـط  ش کـاه  تـرین  بـیش درصد و  9/28با  »کیلوگرم در مترمکعب 20) یونولیت( پالستوفوم«مربوط به  قیمتمتوسط  افزایش ترین بیش
  .درصد بوده است 4/2با » متر میلی 3حدود  به ضخامت ورق بدون موج اکریلیک«مربوط به قیمت 

بـا  » کیلـوگرم در مترمکعـب   20) یونولیت( پالستوفوم«ترین افزایش متوسط قیمت مربوط به  بیش مشابه سال قبل نیز  ي در مقایسه با نیمه 
  .بوده است درصد 0/9با » متر میلی 3ورق بدون موج اکریلیک به ضخامت حدود «کمترین افزایش متوسط قیمت مربوط به و  درصد 4/42
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  گروه چتایی

ي قبـل   نسبت به دورهاقالم مورد آمارگیري تمامی ، متوسط قیمت »چتایی«که در گروه است نمایانگر آن  1393اول    ي نیمهنتایج آمارگیري 
متوسـط   شافزایکمترین  و درصد 3/8با » 40×7گونی چتایی «ش متوسط قیمت مربوط به افزای ترین بیشدر این میان،  .است  داشته شافزای

  . استرصد د 2/1با » 45×11گونی چتایی «مربوط به قیمت 
در بین اقـالم ایـن   . هستیمي مشابه سال قبل  نسبت به دورهدر این گروه اقالم مورد آمارگیري تمامی متوسط قیمت  ین شاهد کاهشهمچن 

گـونی  «مربـوط بـه   قیمـت   متوسط کمترین کاهشو  درصد 8/7با » 45×11گونی چتایی «کاهش متوسط قیمت مربوط به  ترین بیشگروه، 
  .ستبوده ادرصد  5/6 با» 40×7چتایی 

  

 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   
   .ه شده استئارا 11تا  1هاي  هاي مختلف در جدول برحسب گروه) 1392 اول   ي نیمه(مشابه سال قبل   ي و نیمه) 1392دوم    ي نیمه(قبل 



  
  
  
  
  

هاي آماري جدول
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حداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه خاك، گروه مصالح سنگی  -1
  1393 اول ي نیمه: دار هاي ریشه بتن و بنایی و 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       

 1/3 0/3 196364  240000 170000 تن    ........................................................................................  خاك رس طبیعی

   گروه مصالح سنگی بتن و بنایی

 3/5 5/2 193182 220000 170000 تن    ..................................................................................................  بادي ي  ماسه

 1/6 1/5 174545 200000 160000 تن    ................................................................  )کفی ي ماسه(طبیعی  ي  ماسه

 2/6 1/5 180455 220000 140000 تن    ...............................................................................................  شسته  ي ماسه

 5/3 7/5 186364 200000 170000 تن    ..............................................................بندي شده دانه  ي شسته ي  ماسه

 0/5 7/3 169167 200000 145000 تن    ....................................................................................................  شن طبیعی

 4/3 2/3 183182 200000 165000 تن    .................................................تونان -اي رودخانه  مخلوط شن و ماسه

 1/4 3/3 153500 180000 100000 تن    ...... ................................................................................................  سنگ قلوه

   ارد هاي ریشه گروه سنگ

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

 6/34 0/4 286111 330000 250000 مترمربع    ............................................................  دار الشتر ریشه  ي سنگ دو تیشه
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: هاي تخت پالك حداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه سنگ -2
  1393 اول ي نیمه

واحد   عنوان
  مبادله

  نسبت به درصد تغییر  )ریال(قیمت واحد 

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

         هاي تخت پالك گروه سنگ
 7/57 1183008/24 1500000 750000  مترمربع    ...............................  درجه یک -سنگ پالك صیقلی تراورتن سفید 

 3/32 1/11 369000 410000 300000 مترمربع   ..........  درجه یک -سنگ پالك تیشه اي و کلنگی تراورتن سفید 

 6/52 19/9 671429 850000 500000 مترمربع   ............  درجه یک -سنگ پالك صیقلی تراورتن گردویی آذرشهر

 7/48 0/15 761429 950000 550000 مترمربع   ...................  درجه یک -سنگ پالك صیقلی تراورتن قرمز آذرشهر

 9/43 6/15 321429 470000 250000 مترمربع   ...................  درجه یک -سنگ پالك دوتیشه سیاه الشتر اصفهان 

 7/53 5/18 341250 400000 250000 مترمربع   ......................  درجه یک -سنگ پالك صیقلی سیاه الشتر اصفهان

 0/45 0/14 372857 450000 300000 مترمربع   ..............................  درجه یک -سنگ پالك صیقلی سیاه نجف آباد 

 3/43 0/10 320000 410000 250000 مترمربع   .............  درجه یک -سنگ پالك صیقلی مرمریت گوهر خرم آباد 

 5/36 7/10 405000 450000 350000 مترمربع   ................................  درجه یک -سنگ پالك صیقلی مرمریت آباده 

 1/42 2/11 442500 550000 380000 مترمربع   ..درجه یک -سنگ پالك صیقلی مرمریت کرم یا صورتی کرمان

 0/43 6/12 334286 390000 300000 مترمربع   .......................  درجه یک -سنگ پالك صیقلی چینی ابري الیبید 

 1/39 6/8 417143 450000 380000 مترمربع   .................  درجه یک -سنگ پالك صیقلی چینی سفید الیگودرز 

 8/37 9/7 613750 750000 460000 مترمربع   ...........................  درجه یک - سنگ پالك صیقلی چینی سفید ازنا 

 8/47 6/14 544444 800000 420000 مترمربع   ......................درجه یک -سنگ پالك صیقلی چینی سفید نی ریز

 4/24 9/6 962 1100 900 مترمربع   ..........................................................................   )فله(نگ معمولیپودر س

 7/34 3/11 365000 450000 260000 مترمربع   ..............  سنگ پالك صیقلی مرمریت صورتی بجستان درجه یک

 5/45 2/12 403750 500000 330000 مترمربع   ................  سنگ پالك صیقلی مرمریت صورتی سمیرم درجه یک

 1/33 4/9 430000 550000 320000 مترمربع   ....................  کسنگ پالك صیقلی گرانیت گل پنبه نطنز درجه ی

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

واحد   عنوان
  مبادله

  بهدرصد تغییر نسبت   )ریال(قیمت واحد 

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

   گروه آجر و سفال

 18/0 17/7 2135 2500 1900 قالب   ....................................................................................................  آجر فشاري

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

 ×× ×× × × × قالب   ..............................................  سانتی  4آجر ماشینی سوراخدار سفید 

 49/0 13/1 1862 2000 1650 قالب   ..........................................  سانتی  5/5آجر ماشینی سوراخدار سفید 

 0/6 4/2 2089 2300 1900 قالب   ............................................  سانتی  5/5آجر ماشینی سوراخدار قرمز 

 29/3 5/2 4450 5500 3000 قالب   ...................................................................................  سانتی  4آجر قزاقی 

 29/5  6/0 4650 6000 3500 قالب   ..............................................................................  سانتی  5/5آجر قزاقی 

 4/9 3/3 3415 3600 3150 قالب   ....................................   10×20×25بلوك سفالی آجر تیغه به ابعاد 

 ×× 5/2 13864 15000 12500 قالب   ..........................................   20×25×40بلوك سفالی سقفی به ابعاد 

 5/5 3/9 13841 14500 10250 قالب   ..........................................   25×25×40بلوك سفالی سقفی به ابعاد 

 3/7 2/9 2040 2500 1850 قالب   ....................................   5/4×13×25سفال کفشک فوندوله به ابعاد 
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هاي فوالدي  تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه لوله و پروفیل حداقل، حداکثر، متوسط و درصد -4
  1393ي اول  نیمه: مورد مصرف در سازه

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  )ریال(قیمت واحد 

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

   سازه هاي فوالدي مورد مصرف در گروه لوله و پروفیل

 ×× ×× × × × کیلوگرم   ..............................................................................................8تیرآهن نمره 
 ×× ×× × × × کیلوگرم   .......................... ................................................................  10تیرآهن نمره 
 11/3- ×× 19070 20000 18600 کیلوگرم   .......................... ................................................................  12تیرآهن نمره 
 8/6- 8/1 18935 22000 18450 کیلوگرم   .......................... ................................................................  14تیرآهن نمره 
 7/1- 5/2 18343 18700 18000 کیلوگرم   ...........................................................................................  16تیرآهن نمره 
 12/1- 5/3 18360 23000 15500 وگرمکیل   .......................... ................................................................  18تیرآهن نمره 
 24/8- 21/4- 22760 23600 20000 کیلوگرم   .......................... ................................................................  20تیرآهن نمره 
 14/1- 20/8- 22165 24100 21750 کیلوگرم   .......................... ................................................................  22تیرآهن نمره 
 21/1- 12/3- 21694 22600 19950 کیلوگرم   .......................... ................................................................  24تیرآهن نمره 
 25/5- ××  22364 22750 22200  کیلوگرم   ...........................................................................................  26تیرآهن نمره 

 28/6- ×× 20383 22200 17000 کیلوگرم   .......................... ................................................................  28ن نمره تیرآه
 41/5- 37/9- 16145 22000 14000 کیلوگرم   .......................... ................................................................  30تیرآهن نمره 
 ×× ×× × × × کیلوگرم   .......................... ................................................................  32تیرآهن نمره 
 ×× ×× × × × کیلوگرم   .......................... ................................................................  34تیرآهن نمره 
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ...........................................................................................  36تیرآهن نمره 
 ×× ×× × × × کیلوگرم   .......................... ................................................................  38تیرآهن نمره 

 ×× ×× × × × کیلوگرم   .......................... ................................................................  40نمره  تیرآهن
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ...........................................................................  10پهن نمره  تیرآهن بال
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ...........................................................................  12پهن نمره  تیرآهن بال
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ...........................................................................  14پهن نمره  تیرآهن بال
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ...........................................................................  16پهن نمره  تیرآهن بال
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ...........................................................................  18پهن نمره  تیرآهن بال
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ...........................................................................  20پهن نمره  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 مصـرف در   ثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه لوله و پروفیلحداقل، حداک -4
  )دنباله( 1393 اول ي نیمه: سازه

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  )ریال(قیمت واحد 

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

 0/1 3/25 20620 21000 20100 کیلوگرم    .......................... ................................................................  5/6ناودانی نمره 
 2/4 0/18 19780 20200 19400 کیلوگرم    ..............................................................................................  8ناودانی نمره 
 3/1 0/12 19760 20200 19500 کیلوگرم    ...........................................................................................  10ناودانی نمره 
 3/1 2/16 19810 20200 19600 کیلوگرم    ...........................................................................................  12ناودانی نمره 
 3/9 9/1 19870 20000 19500 کیلوگرم    ...........................................................................................  14ناودانی نمره 

 3/2 -8/6 20850 28000 19800 کیلوگرم    ............................................................................................16مره ناودانی ن
 41/5 8/2 29130 30000 25000 کیلوگرم    ...........................................................................................  18ناودانی نمره 
 20/6 9/17 24890 26400 20500 کیلوگرم    ...........................................................................................  20ناودانی نمره 
 1/8- 1/8 20400 22000 18000 کیلوگرم    ...........................................................................................  22ناودانی نمره 
 2/7- 4/5 20000 21000 18000 کیلوگرم    ...........................................................................................  24ناودانی نمره 
 19/6 4/0 24660 26100 24000 کیلوگرم    ............................................................................................26ناودانی نمره 
 20/9 8/1 25000 26000 24000 کیلوگرم    ...........................................................................................  28ناودانی نمره 
 ×× ×× × × × کیلوگرم    ...........................................................................................  30ناودانی نمره 

 7/1 1/29 21250 21500 21000 کیلوگرم    ..............................................................................................  30نبشی نمره 
 5/1 0/25 20570 21000 20100 کیلوگرم    ..............................................................................................  40نبشی نمره 
 3/7 5/22 20278 20500 19100 کیلوگرم    ..............................................................................................  50نبشی نمره 
 4/2 ×× 20300 20300 20300 کیلوگرم    ..............................................................................................  55نبشی نمره 
 3/5 9/22 20322 20500 19900 کیلوگرم    ..............................................................................................  60نبشی نمره 
 ** ×× × × × کیلوگرم    ..............................................................................................  70نبشی نمره 
 2/2- ×× 19500 19500 19500 کیلوگرم    ..............................................................................................  75نبشی نمره 
 1/3- 3/13 19778 20000 19500 کیلوگرم    ..............................................................................................  80نبشی نمره 
 6/0 ×× 19600 19700 19500 کیلوگرم    ..............................................................................................  90نبشی نمره 
 1/3- 3/13 19740 20000 19500 کیلوگرم    ...........................................................................................100نبشی نمره 
 6/1- 7/13 19811 20500 19500 کیلوگرم    ...........................................................................................120نبشی نمره 
 ×× ×× × × × کیلوگرم    ...........................................................................................150نبشی نمره 

 9/2 -2/21 21600 22000 21000 کیلوگرم    .............................................................................................20سپري نمره 
 ×× ×× × ×  × کیلوگرم    .............................................................................................25پري نمره س

 ×× ×× × × × کیلوگرم    .............................................................................................30سپري نمره 
 ×× ×× × × × کیلوگرم    .............................................................................................40سپري نمره 
 ×× ×× × × × کیلوگرم    .............................................................................................50سپري نمره 
 ×× ×× × × × کیلوگرم    .............................................................................................  60سپري نمره 
 ×× ×× × × × کیلوگرم    .............................................................................................70سپري نمره 
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  1393ي اول  نیمه: الح ساختمانی منتخب گروه میلگردحداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مص -5

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  )ریال(قیمت واحد 

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

         گروه میلگرد
 3/6- 5/4 24925 26000 23000 کیلوگرم .........................................  شبکه جوشی مش فوالدي با میلگرد ساده 

 1/3- 24/1 23472 25200 20000 کیلوگرم ...... ................................................................................................تول سیاهمف
 2/0 6/2 23900 29500 20000 کیلوگرم .........................................  شبکه جوشی مش فوالدي با میلگرد آجدار

 8/2- 12/0 20390 21000 20000 کیلوگرم .................................................................................  6نمره  ي میلگرد ساده
 10/2- 8/5 19780 20500 18200 کیلوگرم .................................................................................  8نمره  ي میلگرد ساده
 7/3- 15/0 18815 20500 18100 کیلوگرم ..............................................................................  10نمره  ي میلگرد ساده
 5/5- 7/8 19440 20700 18100 کیلوگرم ..............................................................................  12نمره  ي میلگرد ساده
 6/7- 10/7 19520 20700 18200 کیلوگرم ..............................................................................  14نمره  ي میلگرد ساده
 8/5- 7/0 19770 20700 18700 کیلوگرم ..............................................................................  16نمره  ي میلگرد ساده
 3/4- 0/3 20535 22000 18800 کیلوگرم ..............................................................................  18نمره  ي میلگرد ساده
 3/5- 0/5 20575 22000 18700 کیلوگرم ..............................................................................  20نمره  ي میلگرد ساده
 6/3- 8/3 19925 21800 18700 کیلوگرم ..............................................................................  22نمره  ي میلگرد ساده
 7/2- 7/9 19845 21800 18700 کیلوگرم ..............................................................................  24نمره  ي میلگرد ساده
 7/6- 7/9 19845 21800 18700 کیلوگرم ..............................................................................  26نمره  ي میلگرد ساده
 8/1- 7/9 19855 21800 18700 کیلوگرم ..............................................................................  28نمره  ي میلگرد ساده
 4/8- 7/9 19855 21800 18700 کیلوگرم ..............................................................................  30نمره  ي میلگرد ساده
 5/9- 7/5 19783 21800 18700 کیلوگرم ..............................................................................  32نمره  ي میلگرد ساده
 ×× ×× × × × کیلوگرم ..............................................................................  50نمره  ي میلگرد ساده

 ×× 17/5 20035 20500 19500 کیلوگرم ....................................................................................  6میلگرد آجدار نمره 
 3/3- 12/8 19075 20000 18000 کیلوگرم ....................................................................................8میلگرد آجدار نمره 
 5/2- 12/6 18580 20000 17700 کیلوگرم .................................................................................10میلگرد آجدار نمره 
 4/7- 13/8 18760 20000 18000 کیلوگرم .................................................................................12میلگرد آجدار نمره 
 3/8- 14/3 18850 20000 18000 کیلوگرم .................................................................................14میلگرد آجدار نمره 
 3/2- 14/4 18965 20000 18000 کیلوگرم .................................................................................  16میلگرد آجدار نمره 
 1/7- 15/8 19195 21500 18200 کیلوگرم .................................................................................18میلگرد آجدار نمره 
 0/9- 16/2 19250 21600 18200 کیلوگرم .................................................................................20میلگرد آجدار نمره 
 0/4- 16/1 19250 21600 18200 کیلوگرم .................................................................................22میلگرد آجدار نمره 
 0/5 16/6 19333 21600 18200 کیلوگرم .................................................................................24میلگرد آجدار نمره 
 1/0- 16/1 19260 21600 18200 کیلوگرم .................................................................................  26میلگرد آجدار نمره 
 2/4- 16/1 19260 21600 18200 کیلوگرم .................................................................................28میلگرد آجدار نمره 
 1/9- 16/2 19270 21600 18200 کیلوگرم .................................................................................30میلگرد آجدار نمره 
 2/0- 16/7 19320 21600 18200 کیلوگرم .................................................................................32میلگرد آجدار نمره 
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هاي فلزي و گروه  حداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه ورق -6
  1393ي اول  نیمه: هاي گالوانیزه ورق

  
 ي  ساخته حداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه قطعات پیش -7

  1393اول  ي نیمه: سیمانی و بتنی

واحد   نوانع
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  )ریال(قیمت واحد 

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

    سیمانی و بتنی  ي ساخته گروه قطعات پیش
     

 2/8- 38/3 8820 10000 7200 قالب   ....... ................................  10×20×40بلوك سیمانی دیواري به ابعاد 
 ×× ×× × × × قالب   .....................................   20×20×40بلوك سیمانی دیواري به ابعاد 

 5/0- 33/4 32111 40000 25000 متر   .......................... ................................   10ه نمر سیمانی معمولی ي لوله
 6/6- 40/7 48556 65000 40000 متر   .......................... ................................   15ي سیمانی معمولی نمره  لوله
 7/5 25/4 83056 90000 75000 متر   .......................... ................................   20ي سیمانی معمولی نمره  لوله

 10/8 34/6 144000 160000 130000 مربعمتر   ............................................................................................  کفپوش بتنی   
 17/3 19/0 247444 270000 197000 متر   ................................................................................................  کول سیمانی 

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

  مشابه ي  نیمه  قبل  ي نیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  لدر سال قب

    هاي فلزي گروه ورق
     

 6/7 13/0 20857 21500 20000 کیلوگرم   ..........................................  متر  میلی 3ورق سیاه به ضخامت بیش از 
 19/9- ×× 102111 126000 95000 کیلوگرم   .....................................................................................................  ورق استیل

 8/2- ×× 341000 360000 258000 کیلوگرم   .........................................................................................................  ورق مس
 3/8- 2/4- 251250 265000 195000 کیلوگرم   ..........................................................................................................  ورق برنز

 49/1- 47/2- 195400 205000 185000 کیلوگرم   .................................................................................نزي توخالیپروفیل بر
 14/0- 12/1- 178000 180000 175000 کیلوگرم   ......................................................................................  پروفیل برنزي توپر  

   هاي گالوانیزه گروه ورق

 12/8- 0/1 28110 31000 26500 کیلوگرم   ............................................................  صاف ي ورق گالوانیزه
 14/6- 2/7 27130 28000 26500 کیلوگرم   ......................................................  اي کرکره ي ورق گالوانیزه
 14/6- 0/8 32100 35000 30500 کیلوگرم   ............................................................  رنگی ي ورق گالوانیزه

 23/0- 13/0- 28110 32000 26500 کیلوگرم   ..................................................  ورق گالوانیزه با موج ذوزنقه
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  1393ي اول  نیمه :حداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه موزاییک -8

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  )ریال(قیمت واحد 

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

         گروه موزاییک

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

 5/3 20/2 75000 85000 60000 مترمربع   ..............................................  30×30موزاییک سیمانی ساده به ابعاد 
 9/9 18/2 83333 90000 70000 مترمربع   .........  30×30موزاییک ایرانی با سنگ موزاییک معمولی به ابعاد 
 28/9 29/1 122778 135000 120000 مترمربع   .........  40×40موزاییک ایرانی با سنگ موزاییک معمولی به ابعاد 

به  5 ي موزاییک فرنگی با خرده سنگ مرمر یا مرمریت تا نمره
 30/0 37/6 118333 130000 100000 مترمربع   .................................................................................................  30×30ابعاد 

به  5 ي موزاییک فرنگی با خرده سنگ مرمر یا مرمریت تا نمره
 12/7 35/3 120556 140000 100000 مترمربع   .................................................................................................  40×40ابعاد 

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

  ×× 43/8 123333 140000 100000 مترمربع   30×30موزاییک فرنگی با الشه سنگ مرمر یا مرمریت به ابعاد 
 26/2 47/6 109375 125000 90000 مترمربع   .........  30×30یک ایرانی آجدار  براي فرش محوطه به ابعاد موزای

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

  1393اول   ي نیمه: چوبی ي  ساخته گروه قطعات پیش

واحد   عنوان
  دلهمبا

  درصد تغییر نسبت به  )ریال(قیمت واحد 

  قبل  ي  نیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  مشابه ي  نیمه

  در سال قبل
         گروه چوب
 ×× ×× 11900000 12700000 10700000 مترمکعب   ............................................................................................  تراورس خارجی

 19/4 5/6 11083333 12500000 10500000 مترمکعب   ........................................................................................  تخته نراد خارجی
 35/2 19/8 9900000 11000000 8500000 بمترمکع   ...............................................................................................  تراورس ایرانی

 77/8 45/3 9200000 10500000 7000000 مترمکعب   .................................................................  10×10ي ایرانی به ابعاد تخته
 25/8 13/4 11375000 12000000 11000000 مترمکعب   .........................................................................  چوب چهار تراش خارجی
 65/0 59/3 12250000 14000000 11000000 مترمکعب   ............................................................................  چوب چهار تراش ایرانی

 53/9 38/5 15666667 18000000 14000000 مترمکعب   ...... ................................................................................................  نیالوار ایرا
   چوبی ي  گروه مصالح ساخته شده

 64/9 35/4 48753 55930 41250 مترمربع    .......................... ................................  متر میلی 3تخته فیبر به ضخامت 
 ×× ×× × × × مترمربع    .................................................................  متر میلی 5نئوپان به ضخامت 

 37/6 10/8 151315 189550 119400 مترمربع    ..............................................................  متر میلی 16نئوپان به ضخامت 
متري ایرانی راش، ملج، صنوبر، ممرز و سایر  میلی 6/3الیی  سه

 ×× ×× 221350 228850 218850 مترمربع    ..............................................................................................................ها گونه

   چوبی  ي ساخته گروه قطعات پیش
 38/2  7/4 286000 385000 225000  مترمربع    .................................................................................................  چوبی ي  لمبه
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: ی منتخب گروه محصوالت پالستیکی پوشش کف و دیوارحداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمان - 10
  1393ي اول  نیمه

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  )ریال(قیمت واحد 

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

          گروه محصوالت پالستیکی پوشش کف و دیوار

متـر   میلـی  5/1مت کفپوش پالستیکی از نوع وینیـل بـه ضـخا   
 ×× 5/21 231250 245000 210000 مترمربع    ................................................................................................  صورت تایل به

 ×× ×× × × × مترمربع    ..رول صورت متربه میلی 5/2کفپوش الستیکی آجدار  به ضخامت 

 ×× ×× × × × مترمربع    ...  صورت رول متر به میلی 3کفپوش الستیکی آجدار  به ضخامت 
 2و ضـخامت   50×50کفپوش پالستیکی از نوع وینیل به ابعـاد  

  ×× ×× 238571 260000 210000 مترمربع    ..............................................................................  صورت تایل متر به میلی

  
حداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییـرات قیمـت مصـالح سـاختمانی منتخـب گـروه مصـالح پالسـتیکی و السـتیکی و           -11

  1393ي اول  نیمه: گروه چتایی

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  )ریال(قیمت واحد 

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

         گروه مصالح پالستیکی و الستیکی

 42/4 28/9 2540000 2800000 2200000 مترمکعب    ..............................  کیلوگرم در مترمکعب 20) یونولیت(پالستوفوم 
 9/0 2/4- 527432 555550 481050 مترمربع    ..................  متر میلی 3ورق بدون موج اکریلیک به ضخامت حدود 

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

 11/9 1/8 235000 265000 210000 مترمربع    ....................متر میلی 10ورق بدون موج پلی استایرن به ضخامت 

  گروه چتایی
 

 6/5- 8/3 9900 12000 9000 یارد    .....................................................................................  40×7ایی گونی چت
 ×× 7/0 12025 13000 11000 یارد    .....................................................................................  45×9گونی چتایی 
 ×× ×× × × × یارد    ..................................................................................  40×10گونی چتایی 
 7/8- 1/2 15075 16000 14300 یارد    ..................................................................................  45×11گونی چتایی 

 

  


