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     هاي نشریات مرکز آمار ایران نشانه  
  

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

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

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

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

           دلیل حفظ محرمانگی، رقم قابل انتشار نیستبه.  
   
  

سرراسـت   هـا قبـل از  هـا و شـاخص  نسبت يمحاسبه .ها به علت سرراست کردن ارقام استاختالف در سرجمع
   .کردن ارقام صورت گرفته است
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  مقدمه
 عمـومی بـه   ياي از بودجـه سـاله بخـش عمـده   اقتصادي و اجتماعی کشور، همـه  يهاي عمرانی و نقش آن در توسعهفعالیت با توجه به اهمیت

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

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

ریـزي  برنامـه  وبه درخواست معاونت امور فنی سازمان مـدیریت   ،اختمانی توسط مرکز آمار ایرانطرح آمارگیري از قیمت مصالح س يتهیه
ماهـه و سـاالنه   صورت نشریات ششماهه در سراسر کشور اجرا و نتایج آن بهصورت ششبه 1370تا سال 1365از سال  صورت گرفت که کشور

دوم)  يماهـه اول و شـش  يماهـه از سال (شش طرح با انجام تغییراتی، در سطح شهرستان تهران در دو مرحله 1374از سال  .منتشر شده است
تغییـرات متوسـط   درصـد  به همـراه   1394 اول ينتایج مربوط به نیمه ،حاضر ينشریه .شده استماهه منتشر صورت ششو نشریات آن بهاجرا 

   .دهـده میی) را ارا1393 اول ينیمهقبـل (مشـابه سـال  ينیمه و )1393 دوم ينیمه( لـقب ينیمه نسبت بـهقیمت مصالح ساختمانی 
 ،این نشریه در دفتر آمارهاي صنعت، معدن و زیربنایی مرکز آمار ایران توسط کارشناسان گروه آمارهاي مسکن و ساختمان تهیه شـده اسـت      

  گیران را در انجام وظایف یاري دهد.امیدواریم که اطالعات یاد شده، مسئوالن و تصمیم
  
  

  آمار ایران مرکز
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  طرح کلیمشخصات 
  
  

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

  .است )1394اول ي (نیمه مورد نظر يعمرانی در دست اجرا در شهرستان تهران در دوره
  

  هدف يجامعه
  فروشـی مصـالح سـاختمانی در سـطح شهرسـتان تهـران      تولیدکننده یا عمـده  هايکارگاه شده توسطمی مصالح ساختمانی منتخب معاملهتما

  .دهندهدف این طرح را تشکیل می يبراساس چارچوب مورد استفاده در طرح، جامعه
  

  آماري واحد
فروشی مصالح سـاختمانی در سـطح شهرسـتان تهـران     هاي تولیدکننده یا عمدهشده توسط کارگاهمعامله هریک از مصالح ساختمانی منتخب

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

  گیرينمونهچارچوب 
چـارچوب  هنگـام شـده اسـت،    هبـ  1393سـال   دوم يتـا پایـان نیمـه    کـه  فروشی مصالح سـاختمانی هاي تولیدکننده یا عمدهکارگاه فهرست

  .دهداین طرح را تشکیل می گیرينمونه
  

  گیريواحد نمونه
گیـري ایـن   هنگام شده است، واحد نمونههب 1393 دومي، که تا پایان نیمهفروشی مصالح ساختمانیعمدههاي تولیدکننده یا هر یک از کارگاه

  .دهدطرح را تشکیل می
  

  روش آمارگیري
، تعـدادي از  گیـري نمونـه ترتیب که بـر اسـاس طـرح    به این .شودگیري استفاده میهاز روش نمون ،در این طرحهاي نمونه براي انتخاب کارگاه

اقـالم  از گیـري  ، قیمـت تبلـت و با اسـتفاده از  ها با مراجعه به این کارگاه صورت نمونه انتخاب و، بهگیرينمونه هاي موجود در چارچوبکارگاه
طریـق   هـاي کاغـذي) و نیـز ورود اطالعـات از    ي سنتی کاغذ و قلم (ثبت اطالعات در پرسشنامهبدین ترتیب، استفاده از شیوه .شودانجام می

  مایی، حذف شده است.آداده
  

  زمان آمارگیري
  .بوده است 1394سال  ماه مرداد ،زمان آمارگیري در این طرح

  
  زمان آماري

  .شده استوري آگرد 1394سال  اول يماههششاطالعات مربوط به ، اجراي طرحاین مرحله از در 
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  اقالم آماري
شـرح  گروه بـه  17انواع مصالح ساختمانی بوده است که در  از قلم 136 شاملآمارگیري این اطالعات مورد نظر در ، 1394سال اول ي در نیمه

  .اندشدهبندي جدول زیر طبقه
  

  تعداد اقالم   عنوان گروه
  در گروه شدهآمارگیري

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

  1    ............................................................................................................................................................................  دارهاي ریشهسنگ
  16    ......................................................................................................................................................................  هاي تخت پالكسنگ

  7    .......................................................................................................................................................................................  آجر و سفال
  33    ...........................................................................................................................  هاي فوالدي مورد مصرف در سازهلوله و پروفیل

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

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

  3    ...................................................................................................................................................................................................  چوب
  3    .............................................................................................................................................................  چوبی يمصالح ساخته شده

  1    ............................................................................................................................................................  چوبی يساختهقطعات پیش
  4    ......................................................................................................................................  پوشش کف و دیوار محصوالت پالستیکی

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

  

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

نظـور شـده اسـت، ماننـد قیمـت یـک       قیمت آن م عنوانبه پرداخت شده،مورد نظر دست آوردن واحد معینی از مصالح ساختمانی که براي به
قیمت مورد نظر در ایـن طـرح، قیمـت عملـی      .14 یک یا قیمت یک کیلوگرم تیرآهن نمره پالك صیقلی تراورتن سفید درجهسنگ  مربعمتر

انجـام   يمصالح ساختمانی در آخرین معامله يفروشی یا تولیدکنندهفروش است و منظور از قیمت عملی فروش، مبلغی است که کارگاه عمده
  .مظنه در این طرح مورد نظر نیست ،ترتیببه این .قابل فروش واحد معینی از کاال دریافت کرده استشده در طول زمان آماري در م
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  هایافته يگزیده
  
  
  

  
، 1394اول  ينیمهدرصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی مورد آمارگیري در سطح شهرستان تهران در  ترینبیشو  کمتریندر این قسمت، 

  .شوده میی) ارا1393اول  ينیمهمشابه در سال قبل ( يو نیمه )1393دوم  ينیمهقبل ( يهاي مختلف نسبت به نیمهگروهتفکیک به
  

  دارهاي ریشهسنگ خاك، مصالح سنگی بتن و بنایی و گروه
هـاي  سـنگ « و »مصالح سنگی بتن و بنـایی «، »خاك« گروه 3، در 1394اول  يساختمانی در نیمه از قیمت مصالح نتایج آمارگیري بر اساس

  هـا،  بین اقـالم ایـن گـروه   در  .استافزایش داشته قبل  يدوره نسبت به، به جز یک قلم آمارگیري اقالم مورد تمامی متوسط قیمت ،»دارریشه
داراي رصـد  د 8/1 بـا  »ي ریشـه دار الشـتر  سـنگ دو تیشـه  « و افزایش متوسـط قیمـت   ترینبیشدرصد داراي  8/22 با »خاك رس طبیعی«

  .بوده استقیمت ترین کاهش بیش
افزایش متوسـط   ترینبیش ،در این میان .فزایش داشته استامشابه سال قبل  يدورهها نسبت به قیمتتمام این سه گروه، متوسط بین در    

درصـد   9/0بـا  » ي ریشه دار الشـتر تیشهسنگ دو «افزایش متوسط قیمت مربوط به کمترین د و درص 0/26با » قلوه سنگ«قیمت مربوط به 
    .بوده است

  

  هاي تخت پالكسنگ گروه
تمامی اقالم کـم  شود که مشاهده می ،قبل يبا نیمه 1394 اول يدر نیمه» هاي تخت پالكسنگ«متوسط قیمت اقالم در گروه  يمقایسهبا 

 1/1بـا  » پودر سنگ معمولی«متوسط قیمت مربوط به  افزایش ترینبیش در بین اقالم این گروه، .قیمت هستندمتوسط  کاهش داراي و بیش
    .بوده استدرصد  9/28با » درجه یک-رتن سفیدسنگ پالك صیقلی تراو«مربوط به  قیمتترین کاهش متوسط درصد و بیش

 تمـامی متوسط قیمت  کاهش يدهندهنشاني مشابه سال قبل، با دوره 1394 اولي نتایج حاصل از آمارگیري نیمه يگروه، مقایسهدر این    
کـاهش  کمتـرین  و درصـد   6/31بـا  » درجـه یـک  -سـفید  رتنتراو تیشه اي و کلنگیسنگ پالك «مربوط به کاهش  ترینبیشکه  اقالم است
  بوده است.درصد  9/3 با» پودر سنگ معمولی«مربوط به 

 
 آجر و سفال گروه

افزایش به جز یک قلم،  ت تمامی اقالمشود متوسط قیمقبل، مشاهده می يدر این دوره نسبت به دوره» آجر و سفال«اقالم گروه  يبا مقایسه
تـرین  بـیش  و درصـد  0/13 بـا » سانتی 4 ماشینی سوراخدار سفیدآجر «افزایش متوسط قیمت مربوط به  ترینبیش ،در این میان .داشته است
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  .درصد بوده است 8/9با » آجر فشاري«مربوط به کاهش متوسط قیمت 
 آجـر «مربـوط بـه    ،افزایش متوسـط قیمـت   ترینبیش ،قبل مشابه سال يبا دوره 1394 اول ينتایج حاصل از آمارگیري نیمه يدر مقایسه   

قیمـت در  متوسـط  ترین کـاهش  بیشدرصد داراي  4/13با  نیز »فشاريآجر « ،است بودهدرصد  5/24با » سانتی 5/5 قرمزماشینی سوراخدار 
  این گروه بوده است.

  
  هاي فوالدي مورد مصرف در سازهگروه لوله و پروفیل

صـورت کاهشـی   صورت افزایشـی و گـاه بـه   ها گاه بهقیمتمتوسط شاهد نوسان ، »هاي فوالدي مورد مصرف در سازهلوله و پروفیل«در گروه 
 تـرین بـیش و درصد  0/20 با »26 نمره ناودانی«به ي قبل مربوط نسبت به دوره قیمتمتوسط افزایش  ترینبیش هستیم.نسبت به دوره قبل 

  .است درصد بوده 1/24 اب »55 نمره نبشی« به مربوط قیمتمتوسط کاهش 

ی یـا افزایشـی   کاهشـ نوسـانات  هـم شـاهد   مشابه سال قبـل  ي دورهنسبت به دوره هاي اقالم این گروه در این متوسط قیمت يبا مقایسه    
متوسـط قیمـت   کـاهش   ترینبیش درصد و 0/29 با» 30 نمره  تیرآهن«مربوط به  افزایش متوسط قیمت ترینبیش. ها هستیمقیمتمتوسط 

  .درصد بوده است 7/33با  »18نمره  ناودانی« مربوط به
  

  گروه میلگرد
کـاهش   تـرین بـیش در بـین اقـالم ایـن گـروه      بوده است.کاهش قبل داراي  يدورهسبت به ن، متوسط قیمت تمامی اقالم »میلگرد«در گروه 

شـبکه جوشـی   «  مربوط بهکاهش  کمتریندرصد و  7/12با » 12 میلگرد آجدار نمره«و » 10ي نمره میلگرد ساده«متوسط قیمت مربوط به 
  است. بوده درصد 2/2با » مش فوالدي با میلگرد ساده

متوسـط قیمـت تمـامی     ي کاهشی بـودن دهندههم نشانمشابه سال قبل  يدورهبا  1394 اول ينتایج حاصل از آمارگیري نیمه يمقایسه
کـاهش متوسـط   کمتـرین   درصـد و  9/21با » 6میلگرد آجدار نمره «مربوط به  متوسط قیمتکاهش  ترینبیشاست. در این میان  بوده اقالم

  است. درصد بوده 6/3 با» فوالدي با میلگرد سادهشبکه جوشی مش «قیمت مربوط به 
   

  هاي فلزيورق گروه
گاه بـه صـورت افزایشـی و گـاه بـه صـورت کاهشـی        ي قبل اقالم در این دوره با دورهشاهد نوسان متوسط قیمت ، »هاي فلزيورق« در گروه
تـرین کـاهش متوسـط    و بیش رصدد 5/9 با »پروفیل برنزي توپر«متوسط قیمت مربوط به  افزایش ترینبیشدر بین اقالم این گروه،  .هستیم

  .است بودهدرصد  2/4 با» ورق مس« قیمت مربوط به
  

  گالوانیزه هايورق گروه

 در بـین اقـالم ایـن گـروه،    داراي کاهش بـوده اسـت.   قبل  يدوره بامتوسط قیمت اقالم در این دوره  يمقایسه ،»گالوانیزه هايورق« در گروه
 متوسـط قیمـت   کـاهش کمتـرین  درصـد و   7/8 بـا  »رنگی يگالوانیزه ورق«مربوط به ي قبل نسبت به دورهمتوسط قیمت ترین کاهش بیش

  .درصد بوده است 9/2با » ايکرکره يگالوانیزهورق «مربوط به 

    

  سیمانی و بتنی يساختهقطعات پیش گروه
 دهـد کـه   قبـل نشـان مـی    يبـا نیمـه   1394اول  ينیمهمتوسط قیمت اقالم در  يمقایسه ،»سیمانی و بتنی يساختهقطعات پیش« در گروه
کفپـوش  «متوسـط قیمـت مربـوط بـه     افـزایش   ترینبیشدر بین اقالم این گروه،  .داشته استکاهش  به جز یک قلم هاقیمتي همهمتوسط 
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  .بوده است درصد 3/33با » 20سیمانی معمولی نمره  يلوله«متوسط قیمت مربوط به ترین کاهش بیشو درصد  2/14 با» بتنی

بـه جـز   اقالم  همهمتوسط قیمت  دهد کهمشابه سال قبل نیز نشان می يبا دوره 1394اول  ينیمهنتایج حاصل از آمارگیري در  يمقایسه    
ي لولـه  «بـه  کاهش  ترینبیشدرصد و  9/29با » 10ي سیمانی معمولی نمره لوله«به افزایش ترین بیش که داراي افزایش بوده است یک قلم

   .تعلق دارددرصد  8/12با » 20سیمانی معمولی نمره 
  

   گروه موزاییک
ي نسـبت بـه دوره  اقالم مـورد آمـارگیري   تمامی ، متوسط قیمت »موزاییک«که در گروه نمایانگر آن است  1394اول  ينیمهنتایج آمارگیري 

 5موزاییک فرنگی با خرده سنگ مرمر یا مرمریت تـا نمـره   « متوسط قیمت مربوط بهکاهش  ترینبیش ،میان در این .است داشتهکاهش قبل 
   تعلق دارد. »30×30 به ابعاد ساده سیمانیموزاییک «درصد به  5/8با قیمت نیز کاهش کمترین  .است صددر 1/19با » 40×40به ابعاد 

نسـبت   دهد که متوسط قیمت تمـامی اقـالم  ي مشابه سال قبل نشان میبا دوره 1394اول  ينیمهي نتایج حاصل از آمارگیري در مقایسه    
بعـاد  بـه ا  معمولی موزاییکبا سنگ  ایرانیموزاییک «مربوط به کاهش ترین بیش داشته است. در این گروه،کاهش  ي مشابه سال قبلبه دوره

  .  است بوده درصد 6/0 با» 30×30 سیمانی ساده به ابعادموزاییک «به مربوط کاهش کمترین درصد و  6/15با » 40×40
  

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

 16نئوپـان بـه ضـخامت    « این سه گروه مربوط به درقیمت کاهش  ترینبیشاند. قیمت بودهکاهش داراي  اقالمتمامی  »چوبی يساختهپیش
    .درصد بوده است 6/3 با »میلی متر 3فیبر به ضخامت  تخته«مربوط به کاهش کمترین درصد و  0/27با » میلی متر
ي مشابه سـال قبـل هـم شـاهد نوسـانات کاهشـی و افزایشـی        هاي اقالم این سه گروه در این نیمه نسبت به نیمهي متوسط قیمتبا مقایسه
تـرین کـاهش   درصـد و بـیش   7/9بـا  » 10×10ي ایرانی بـه ابعـاد   تخته«ترین افزایش متوسط قیمت مربوط به ها هستیم. بیشقیمتمتوسط 

  درصد بوده است. 9/21با » ي چوبیلمبه«متوسط قیمت مربوط به 
    

  محصوالت پالستیکی پوشش کف و دیوار  گروه
در داراي افـزایش بـوده اسـت.    ي قبل ي متوسط قیمت اقالم در این دوره با دورهمقایسه» محصوالت پالستیکی پوشش کف و دیوار« در گروه

و  25×25 وینیـل بـه ابعـاد   کفپوش پالسـتیکی از نـوع   «مربوط به ي قبل نسبت به دورهمتوسط قیمت ترین افزایش بیش بین اقالم این گروه،
 کفپوش پالسـتیکی از نـوع وینیـل بـه ابعـاد     «مربوط به  متوسط قیمتدرصد و کمترین افزایش  4/2با  »میلی متر به صورت تایل 2ضخامت 

  درصد بوده است. 2/2با » میلی متر به صورت تایل 2و ضخامت  50×50
دهد که متوسط قیمت همه اقالم به جز یک ي مشابه سال قبل نیز نشان میدوره با 1394اول  يي نتایج حاصل از آمارگیري در نیمهمقایسه

میلـی متـر بـه     2و ضـخامت   25×25 کفپوش پالستیکی از نوع وینیل به ابعـاد «ترین افزایش مربوط به قلم داراي افزایش بوده است که بیش
درصد  2/3با » میلی متر به صورت تایل 5/1وینیل به ضخامت  کفپوش پالستیکی از نوع«ترین کاهش به درصد و بیش 4/10با » صورت تایل
  تعلق دارد.

  

  مصالح پالستیکی و الستیکی  گروه
 4/10نسبت بـه نیمـه قبـل    » مترمیلی 3ورق بدون موج اکریلیک به ضخامت حدود « متوسط قیمت» مصالح پالستیکی و الستیکی« در گروه

  است.درصد افزایش داشته  1/13 مشابه سال قبل يو نسبت به نیمه درصد
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  گروه چتایی

ي قبـل  نسبت بـه دوره اقالم مورد آمارگیري تمامی ، متوسط قیمت »چتایی«که در گروه نمایانگر آن است  1394اول  ينیمهنتایج آمارگیري 
 شافـزای کمتـرین   و درصـد  1/35بـا  » 45×11گـونی چتـایی   «ش متوسط قیمت مربوط بـه  افزای ترینبیشدر این میان،  است. داشته شافزای

  .  استرصد د 2/18با » 40×7گونی چتایی «مربوط به قیمت متوسط 
در بین اقـالم ایـن   . هستیمي مشابه سال قبل نسبت به دورهدر این گروه اقالم مورد آمارگیري تمامی متوسط قیمت افزایش همچنین شاهد  

گـونی  «مربـوط بـه   قیمت  متوسطافزایش کمترین و  درصد 8/48با » 45×11گونی چتایی «متوسط قیمت مربوط به افزایش  ترینبیشگروه، 
  بوده است.درصد  7/25 با» 40×7چتایی 

  

 ينسـبت بـه نیمـه   مورد بررسی و درصد تغییـرات آن   ياین نشریه، حداقل، حداکثر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی در دوره يدر ادامه   
    .ه شده استایار 11تا  1هاي هاي مختلف در جدولبرحسب گروه) 1393 اول يمشابه سال قبل (نیمه ينیمه ) و1393دوم  ينیمهقبل (



  
  
  
  
  

هاي آماريجدول
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 مصالح سنگی بتن و بنایی وحداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه خاك، گروه  -1
  1394 اول يدار: نیمههاي ریشهگروه سنگ

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  قیمت واحد (ریال)

  مشابه ينیمه  قبل ينیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  در سال قبل

        گروه خاك       

 18/3 22/8 232273 283333 200000 تن    ............................................................................  خاك رس طبیعی

   گروه مصالح سنگی بتن و بنایی

  14/1 17/2 220500 250000 160000 تن    .....................................................................................  بادي يماسه

 24/3  16/7 217000 270000 175000 تن    .......................................................  کفی) يطبیعی (ماسه يماسه

  24/0 17/5 223818 250000 185000 تن    ...................................................................................  شسته يماسه

 18/4 14/8 220625 240000 185000 تن    .....................................................  بندي شدهدانه يشسته يماسه

 24/7 20/6 211000 240000 180000 تن    .......................................................................................  شن طبیعی

 20/8  15/9 221333 250000 190000 تن    ..........................................  تونان -ايرودخانه مخلوط شن و ماسه

 26/0 17/9 193333 220000 160000 تن    .........................................................................................  سنگ قلوه

   دارهاي ریشهگروه سنگ

 ×× ×× × × × تن    ..........................................................................  ي بناییسنگ الشه

 0/9 1/8-  288750 350000  240000 مترمربع    ....................................................  دار الشترریشه يسنگ دو تیشه



  4139 اول ينیمه –آمارگیري از قیمت مصالح ساختمانینتایج                                                                                               18 

  

  1394 اول يهاي تخت پالك: نیمهحداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه سنگ -2

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  قیمت واحد (ریال)

  مشابه ينیمه  قبل ينیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  در سال قبل

         هاي تخت پالكگروه سنگ
 21/9- 28/9- 924000 1200000 650000  مترمربع    ............................  درجه یک -سنگ پالك صیقلی تراورتن سفید 

 31/6- 25/7- 252500 280000 220000 مترمربع   .........  درجه یک -کلنگی تراورتن سفید سنگ پالك تیشه اي و 

 22/1- 15/3- 523333 600000 450000 مترمربع   ...........  درجه یک -سنگ پالك صیقلی تراورتن گردویی آذرشهر

 23/8- 18/9- 580000 700000 450000 مترمربع   .................  درجه یک -سنگ پالك صیقلی تراورتن قرمز آذرشهر

 11/7- 8/5- 283750 350000 240000 مترمربع   ..................درجه یک -دوتیشه سیاه الشتر اصفهان  سنگ پالك

 ×× ×× × × × مترمربع   ....................  درجه یک -سنگ پالك صیقلی سیاه الشتر اصفهان

 ××  ×× × × × مترمربع   ...........................  درجه یک -سنگ پالك صیقلی سیاه نجف آباد 

 16/9- 10/0- 266000 300000 200000 مترمربع   ............  درجه یک -سنگ پالك صیقلی مرمریت گوهر خرم آباد 

 11/4- 4/6- 358750 450000 270000 مترمربع   .............................  درجه یک -سنگ پالك صیقلی مرمریت آباده 

 9/6- 0/0 400000 450000 350000 مترمربع   ..  درجه یک -سنگ پالك صیقلی مرمریت کرم یا صورتی کرمان

 5/8- 0/3 315000 450000 240000 مترمربع   .....................  درجه یک -سنگ پالك صیقلی چینی ابري الیبید 

 9/9- 4/8- 376000 450000 280000 مترمربع   ...............  درجه یک -سنگ پالك صیقلی چینی سفید الیگودرز 

 14/5- 13/2- 525000 600000 450000 مترمربع   ........................  درجه یک - سنگ پالك صیقلی چینی سفید ازنا 

 21/3- 18/6- 428333 520000 350000 مترمربع   ...................  درجه یک -سنگ پالك صیقلی چینی سفید نی ریز

 3/9- 1/1 925 1250 650 کیلوگرم   ................................................................   (فله) پودر سنگ معمولی

 7/6- 6/9- 337143 400000 260000 مترمربع   .............  سنگ پالك صیقلی مرمریت صورتی بجستان درجه یک

 13/3- 10/9- 350000 400000 280000 مترمربع   ...............  سنگ پالك صیقلی مرمریت صورتی سمیرم درجه یک

 4/0- 1/9- 412857 480000 340000 مترمربع   ..................  سنگ پالك صیقلی گرانیت گل پنبه نطنز درجه یک

 ×× ×× × × × مترمربع   ...................سنگ پالك صیقلی گرانیت سبز پیرانشهر درجه یک
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  1394اولينیمهحداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه آجر و سفال:  -3

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  قیمت واحد (ریال)

  مشابه ينیمه  قبل ينیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  در سال قبل

   گروه آجر و سفال

 13/4- 9/8- 1850 2000 1500 قالب   .......................................................................................  آجر فشاري

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

 ××  13/0  1779 2000 1500 قالب   ........................................  سانتی  4آجر ماشینی سوراخدار سفید 

 2/9- 1/6 1808 2200 1500 قالب   ....................................  سانتی  5/5آجر ماشینی سوراخدار سفید 

 24/5 2/3 2600 3000 1600 قالب   ......................................  سانتی  5/5آجر ماشینی سوراخدار قرمز 

 2/4 7/4 4556 5000 4000 قالب   ........................................................................  سانتی  4آجر قزاقی 

 4/2 5/9 4844 5500 4500 قالب   ....................................................................  سانتی  5/5آجر قزاقی 

 5/4- 0/4 3231 3500 3000 قالب   ...............................   10×20×25بلوك سفالی آجر تیغه به ابعاد 

 ×× ×× × × × قالب   ....................................   20×25×40بلوك سفالی سقفی به ابعاد 

 ×× ×× × × × قالب   ....................................   25×25×40بلوك سفالی سقفی به ابعاد 

 ×× ×× × × × قالب   ...............................   5/4×13×25سفال کفشک فوندوله به ابعاد 
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هاي فوالدي مورد مصرف در حداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه لوله و پروفیل -4
  1394ي اول نیمهسازه: 

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  قیمت واحد (ریال)

  مشابه ينیمه  قبل ينیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  در سال قبل

   هاي فوالدي مورد مصرف در سازهگروه لوله و پروفیل

 ×× ×× × × × کیلوگرم   ..................................................................................  8تیرآهن نمره 
 ×× ××  × × × کیلوگرم   ...............................................................................  10تیرآهن نمره 
 1/8 6/3- 19412 19800 18200 کیلوگرم   ...............................................................................  12تیرآهن نمره 
 7/3- 3/0- 17550 18500 16000 کیلوگرم   ...............................................................................  14تیرآهن نمره 

 3/2- 1/9- 17756 18900 16100 کیلوگرم   ...............................................................................  16نمره تیرآهن 
 3/4- 1/6- 17733 19300 16200 کیلوگرم   ...............................................................................  18تیرآهن نمره 
 10/5- 2/5- 20367 24800 17200 کیلوگرم   ...............................................................................  20تیرآهن نمره 
 4/3- 0/5- 21206 23750 20000 کیلوگرم   ...............................................................................  22تیرآهن نمره 
 3/4 4/6 22436 24000 20750 کیلوگرم   ...............................................................................  24تیرآهن نمره 
 ×× ×× × × ×  کیلوگرم   ...............................................................................  26تیرآهن نمره 
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ...............................................................................  28تیرآهن نمره 
 29/0 2/1 20829 24000 18000 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   .................................................................  18نمره پهن 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  حداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه لوله و پروفیل -4
  (دنباله) 1394 اول يسازه: نیمه

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  قیمت واحد (ریال)

  مشابه ينیمه  قبل ينیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  در سال قبل

 25/3- 14/0- 15407 15800 15000 کیلوگرم    ..............................................................................  5/6ناودانی نمره 
 24/7- 17/2- 14900 15000 14800 کیلوگرم    ..................................................................................  8ناودانی نمره 
 24/2- 16/8- 14971 15500 14500 کیلوگرم    ...............................................................................  10ناودانی نمره 
 23/9- 16/2- 15086 16500 14500 کیلوگرم    ...............................................................................  12ناودانی نمره 
 21/0- 12/7- 15700 16800 14900 کیلوگرم    ...............................................................................  14ناودانی نمره 
 14/9- 1/3- 17743 21000 15700 کیلوگرم    ................................................................................  16ناودانی نمره 
 33/7- 7/2 19314 23000 16200 کیلوگرم    ...............................................................................  18ناودانی نمره 
 17/6- 13/7 20500 24000 18000 کیلوگرم    ...............................................................................  20ناودانی نمره 
 0/1 13/1 20417 23000 18000 کیلوگرم    ...............................................................................  22ناودانی نمره 
 2/1- 8/5 19580 21000 18000 کیلوگرم    ...............................................................................  24ناودانی نمره 
 10/9- 20/0 21967 25900 18000 کیلوگرم    ................................................................................  26ناودانی نمره 
 ×× ×× × × × کیلوگرم    ...............................................................................  28ناودانی نمره 
 ×× ×× × × × کیلوگرم    ...............................................................................  30ناودانی نمره 
 30/1- 17/9- 14850 15100 14600 کیلوگرم    ..................................................................................30نبشی نمره 
 27/8- 21/4- 14850 15100 14700 کیلوگرم    ..................................................................................40نبشی نمره 
 27/0- 18/0- 14810 15100 14500 کیلوگرم    ..................................................................................50نبشی نمره 
 26/8- 24/1- 14860 15100 14600 کیلوگرم    ..................................................................................55نبشی نمره 
 26/9- 20/1- 14860 15100 14600 کیلوگرم    ..................................................................................  60نبشی نمره 
 ×× ×× 15725 16500 14800 کیلوگرم    ..................................................................................70نبشی نمره 
 21/5- ×× 15300 15800 14800 کیلوگرم    ..................................................................................75نبشی نمره 
 23/3-  14/6- 15180 15800 14700 کیلوگرم    ..................................................................................80نبشی نمره 
 20/4-  ×× 15600 16500 14800 کیلوگرم    ..................................................................................90نبشی نمره 
 21/8- 10/5- 15440 15900 14800 کیلوگرم    ...............................................................................  100نبشی نمره 
 19/1- 7/2- 16020 17000 15700 کیلوگرم    ...............................................................................  120نبشی نمره 

 ×× ×× × × × کیلوگرم    ...............................................................................  150نمره نبشی 
 ×× ×× × ×  × کیلوگرم    .................................................................................20سپري نمره 
 ×× ×× × ×  × کیلوگرم    .................................................................................25سپري نمره 
 ×× 0/8- 17875 19000 17000 کیلوگرم    .................................................................................30سپري نمره 
 ×× 4/9- 17075 17500 16500 کیلوگرم    .................................................................................40سپري نمره 
 ×× 4/9- 17075 17500 16500 کیلوگرم    .................................................................................50سپري نمره 

 ×× ×× × × × کیلوگرم    .................................................................................  60نمره سپري 
 ×× ×× × × × کیلوگرم    .................................................................................70سپري نمره 
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  1394ي اول نیمهحداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه میلگرد:  -5

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  قیمت واحد (ریال)

  مشابه ينیمه  قبل ينیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  در سال قبل

         گروه میلگرد
 3/6- 2/2- 24033 27300 21000 کیلوگرم   ....................................  شبکه جوشی مش فوالدي با میلگرد ساده 

 18/4- 4/8- 19164 20500 17800 کیلوگرم   .........................................................................................  مفتول سیاه
 17/3- 8/2- 19775 23000 16500 کیلوگرم   ....................................  شبکه جوشی مش فوالدي با میلگرد آجدار

 19/1- 2/2- 16500 16700  16300 کیلوگرم   .......................................................................  6نمره  يمیلگرد ساده
 16/9- 11/5-  16433 17000 15200 کیلوگرم   .......................................................................  8نمره  يمیلگرد ساده
 12/8- 12/7- 16407 17200 15000 کیلوگرم   ....................................................................  10نمره  يمیلگرد ساده
 13/0- 11/2- 16917 17200 16300 کیلوگرم   ....................................................................  12نمره  يمیلگرد ساده
 12/2- 11/0- 17142 17600 16300 کیلوگرم   ....................................................................  14نمره  يمیلگرد ساده
 12/1- 10/0- 17375 18000 16300 کیلوگرم   ....................................................................  16نمره  يمیلگرد ساده
 15/4- 9/9- 17375 18200 16300 کیلوگرم   ....................................................................  18نمره  يمیلگرد ساده
 16/9- 10/3- 17092 17800 16300 کیلوگرم   ....................................................................  20نمره  يمیلگرد ساده
 13/2- 8/4- 17292 17900 16300 کیلوگرم   ....................................................................  22نمره  يمیلگرد ساده
 12/1- 8/5- 17442 18300 16300 کیلوگرم   ....................................................................  24نمره  يمیلگرد ساده
 11/3- 7/6- 17608 19000 16500 کیلوگرم   ....................................................................  26نمره  يمیلگرد ساده
 11/3- 8/7- 17608 19000 16500 کیلوگرم   ....................................................................  28نمره  يمیلگرد ساده
 7/5- 4/7- 18375 20000 17500 کیلوگرم   ....................................................................  30نمره  يمیلگرد ساده
 9/0- 6/7- 18000 18500 17500 کیلوگرم   ....................................................................  32نمره  يمیلگرد ساده
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ....................................................................  50نمره  يمیلگرد ساده

 21/9- 7/2- 15650 16500 14800 کیلوگرم   .........................................................................  6میلگرد آجدار نمره 
 20/9- 10/7- 15088 15800 14500 کیلوگرم   .........................................................................  8میلگرد آجدار نمره 

 20/2- 12/7- 14819 16000 13950 کیلوگرم   ......................................................................  10نمره میلگرد آجدار 
 21/2- 12/7- 14781 16000 14000 کیلوگرم   ......................................................................  12میلگرد آجدار نمره 
 20/1- 11/9- 15056 16200 14300 کیلوگرم   ......................................................................  14میلگرد آجدار نمره 
 20/5- 11/9- 15069 16200 14300 کیلوگرم   ......................................................................  16میلگرد آجدار نمره 
 21/5- 12/0- 15062 16200 14300 کیلوگرم   ......................................................................  18میلگرد آجدار نمره 
 21/3- 10/4- 15156 15900 14300 کیلوگرم   ......................................................................  20میلگرد آجدار نمره 
 20/8- 10/3- 15256 16100 14300 کیلوگرم   ......................................................................  22میلگرد آجدار نمره 
 20/5- 10/3- 15364 16400 14300 کیلوگرم   ......................................................................  24میلگرد آجدار نمره 
 20/0- 8/9- 15414 16200 14500 کیلوگرم   ......................................................................  26میلگرد آجدار نمره 
 20/6- 10/7- 15300 16200 14500 کیلوگرم   ......................................................................  28میلگرد آجدار نمره 
 19/2- 8/4- 15567 16900 14500 کیلوگرم   ......................................................................  30میلگرد آجدار نمره 
 21/1- 11/3- 15240 16400 14500 کیلوگرم   ......................................................................  32میلگرد آجدار نمره 
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هاي گالوانیزه: هاي فلزي و گروه ورقمصالح ساختمانی منتخب گروه ورقحداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت  - 6
  1394ي اول نیمه

  
سیمانی و بتنی:  يساختهحداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه قطعات پیش - 7

  1394اول  ينیمه

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  قیمت واحد (ریال)

  مشابه ينیمه  قبل ينیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  در سال قبل

         سیمانی و بتنی يساختهگروه قطعات پیش

 3/6 2/6- 9140 10000 7800 قالب   ..................................10×20×40بلوك سیمانی دیواري به ابعاد 
 ×× ×× × × × قالب   ................................   20×20×40بلوك سیمانی دیواري به ابعاد 

 29/9 14/5- 41714 50000 30000 متر   ...................................................   10ه نمر سیمانی معمولی يلوله
 14/7 25/9- 55667  66666 42000 متر   ...................................................   15ي سیمانی معمولی نمره لوله
 12/8- 33/3- 72389 83333 60000 متر   ...................................................   20ي سیمانی معمولی نمره لوله

 19/8 14/2 172500 200000 160000 مربعمتر   ................................................................................  کفپوش بتنی   
 11/8 23/2- 276667 300000 250000 متر   ...................................................................................  کول سیمانی 

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  قیمت واحد (ریال)

  مشابه ينیمه  قبل ينیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  در سال قبل

         هاي فلزيگروه ورق

 ×× 3/9- 19350 20000 18500 کیلوگرم   ....................................  متر میلی 3ورق سیاه به ضخامت بیش از 
 ×× 6/7 114000 125000 100000 کیلوگرم   ........................................................................................  ورق استیل

 ×× 4/2- 310625 320000 290000 کیلوگرم   ...........................................................................................  ورق مس
 ×× 4/0- 228143 240000 220000 کیلوگرم   ............................................................................................  ورق برنز

 ×× 6/8 286000 340000 240000 کیلوگرم   ......................................................................  پروفیل برنزي توخالی
 ×× 9/5 204167 220000 185000 کیلوگرم   ...........................................................................  پروفیل برنزي توپر  

   هاي گالوانیزهگروه ورق

 ×× 4/9- 26912 29000 25000 کیلوگرم   .......................................................................  صاف يورق گالوانیزه
 ×× 2/9- 27288 30000 26000 کیلوگرم   ................................................................  ايکرکره يورق گالوانیزه
 ×× 8/7- 29312 31000 27000 کیلوگرم   .......................................................................  رنگی يورق گالوانیزه

 ×× 3/4- 27150 29500 24200 کیلوگرم   ............................................................  موج ذوزنقهورق گالوانیزه با 
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  1394ي اول نیمه حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه موزاییک:حداقل،  -8

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  قیمت واحد (ریال)

  ي مشابهنیمه  قبل ينیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  در سال قبل

         گروه موزاییک

 ×× ×× ×  × × مترمربع .........................................25× 25موزاییک سیمانی ساده به ابعاد 
  0/6- 8/5- 74545 90000 60000 مترمربع ..........................................  30×30موزاییک سیمانی ساده به ابعاد 

 9/5- 13/3- 75455 90000 60000 مترمربع ..........  30×30موزاییک ایرانی با سنگ موزاییک معمولی به ابعاد 
 15/6- 17/4- 103636 130000 75000 مترمربع ..........  40×40موزاییک ایرانی با سنگ موزاییک معمولی به ابعاد 

به  5 يموزاییک فرنگی با خرده سنگ مرمر یا مرمریت تا نمره
 6/2- 11/9- 111000 130000  100000 مترمربع .......................................................................................30×30ابعاد 

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

100000 110000 104000 -19/1 -13/7 
و  5 يفرنگی با خرده سنگ مرمر یا مرمریت  نمرهموزاییک 

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

 12/1- 17/5- 96111 110000 80000 مترمربع ..........  30×30موزاییک ایرانی آجدار  براي فرش محوطه به ابعاد 
  
چوبی و  ياقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه چوب، گروه مصالح ساخته شدهدح -9

  1394اول  ينیمهچوبی:  يساختهگروه قطعات پیش

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  قیمت واحد (ریال)

  قبل ينیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  مشابه ينیمه

  در سال قبل
         گروه چوب

 ×× ××  × × × مترمکعب   ................................................................................  تراورس خارجی
 ×× ×× × × × مترمکعب   .............................................................................  تخته نراد خارجی

 ×× ×× × × × مترمکعب   ...................................................................................  تراورس ایرانی
 9/7 6/7- 10087500 12100000 8200000 مترمکعب   .........................................................10×10ي ایرانی به ابعادتخته

 3/2- 14/2- 11008333 12600000 8200000 مترمکعب   ................................................................چوب چهار تراش خارجی
  20/7- ×× 9720000 11500000 7000000 مترمکعب   ..................................................................  چوب چهار تراش ایرانی

 ×× ×× × × × مترمکعب   .........................................................................................  الوار ایرانی
   چوبی يگروه مصالح ساخته شده

 7/1 3/6- 52200 65000 40000 مترمربع    ..................................................  مترمیلی 3تخته فیبر به ضخامت 
 ×× ×× × × × مترمربع    ........................................................  مترمیلی 5نئوپان به ضخامت 
 12/8- 27/0- 132000 150000 115000 مترمربع    ......................................................  مترمیلی 16نئوپان به ضخامت 

متري ایرانی راش، ملج، صنوبر، ممرز و سایر میلی 6/3الیی سه
  13/0- ×× 192500 230000 150000 مترمربع    ...............................................................................................  هاگونه

   چوبی يساختهگروه قطعات پیش
  21/9-  ×× 223333 250000 200000  مترمربع    ....................................................................................  چوبی يلمبه
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حداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه محصوالت پالستیکی پوشش کف و دیوار:  -10
  1394ي اول نیمه

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  قیمت واحد (ریال)

  مشابه ينیمه  قبل ينیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  سال قبل در

          گروه محصوالت پالستیکی پوشش کف و دیوار

صورت متر بهمیلی 5/1کفپوش پالستیکی از نوع وینیل به ضخامت 
 3/2-  ×× 223750 250000 175000 مترمربع    .........................................................................................................  تایل

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

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

 ×× ×× 338000 420000  250000 مترمربع .  .....  رولمیلی متر به صورت  3کفپوش الستیکی آجدار به ضخامت 

 2و ضـخامت   25×25کفپوش پالستیکی از نـوع وینیـل بـه ابعـاد     
 10/4 2/4 227500 250000 185000 مترمربع   .......................................................................  میلی متر به صورت تایل

 2و ضـخامت   50×50کفپوش پالستیکی از نـوع وینیـل بـه ابعـاد     
 4/4 2/2 249167 255000 240000 مترمربع   .......................................................................  میلی متر به صورت تایل

میلی متربه صورت  5/4کفپوش پالستیکی ازنوع وینیل به ضخامت 
 ×× ××  × × × مترمربع   ..........................................................................................................  رول

  

حداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه مصالح پالستیکی و الستیکی و گروه  -11
  1394ي اول نیمهچتایی: 

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  قیمت واحد (ریال)

  مشابه ينیمه  قبل ينیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  در سال قبل

         پالستیکی و الستیکیگروه مصالح 
 ×× ×× × × × مترمکعب    ..........................  کیلوگرم در مترمکعب 20پالستوفوم (یونولیت) 

 13/1 10/4 596444 650000 538000 مترمربع    ...............  مترمیلی 3ورق بدون موج اکریلیک به ضخامت حدود 
 ×× ××  107167 110000 103000 مترمربع    ...................  مترمیلی 5/1تا  1ورق فایبرگالس ساده به ضخامت 

 ×× ×× 107167 110000 103000 مترمربع    ................  مترمیلی 5/1تا 1ورق فایبرگالس موجدار به ضخامت 
 ×× ×× × × × مترمربع    .................  مترمیلی 10ورق بدون موج پلی استایرن به ضخامت 

   گروه چتایی

 25/7 18/2 12439 13000 11800 یارد    ..........................................................................  40×7گونی چتایی 
 39/6 26/4 16789 17800 16000 یارد    ..........................................................................  45×9گونی چتایی 
 ××  31/5 21033 22200 20000 یارد    .......................................................................  40×10گونی چتایی 
 48/8 35/1 22429 24500 20000 یارد    .......................................................................  45×11گونی چتایی 

  


