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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.جمع و محاسبه غیرممکن یا بی   ××
  رقم کمتر از نصف واحد است.          
  نظرکردن است. رقم (نسبت) ناچیز و قابل صرف        
  رقم غیرقطعی است.       *

  تخمینی دارد. يرقم جنبه      **
             محرمانگی، رقم قابل انتشار نیست.دلیل حفظ به  

   
  

  

ها قبل از ها و شـاخص ها به علت سـرراسـت کردن ارقام اسـت. محاسـبه نسـبت     اختالف در سـرجمع 
  سرراست کردن ارقام صورت گرفته است.    
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  مقدمه
ــعهفعالیت توجه به اهمیتبا  ــور، همه  يهاي عمرانی و نقش آن در توس ــادي و اجتماعی کش ــاله بخش عمدهاقتص  عمومی به ياي از بودجهس

ــاص میفعالیت ــحیح و منظم از قیمت مهم   .یابدهاي عمرانی اختص ــی به اطالعات ص ــترس ــالح ترین عامل مؤثر در این فعالیتدس ها یعنی مص
ــاختمانی ــتتعرفه يالزم در تهیه اياز ابزاره س هاي مربوط به ها و عقد پیمانورد هزینهآبر در نهایتریزي و اقالم، برنامه يبهاي پایه ها، فهرس

 روند تغییرات آن، در مواقع لزوم در بررســی و کنترل عوامل مؤثر بر اطالع از قیمت مصــالح ســاختمانی وهمچنین،  .هاي عمرانی اســتفعالیت
  .شودمفید واقع می ،بازارو کنترل تصمیم براي تنظیم قیمت و اتخاذ 

سط مرکز آمار ایران     يتهیه ساختمانی تو صالح  سازمان مدیریت     ،طرح آمارگیري از قیمت م ست معاونت امور فنی   ریزيبرنامه وبه درخوا
ماهه و ساالنه  صورت نشریات شش   ماهه در سراسر کشور اجرا و نتایج آن به   صورت شش  به 1370تا سال  1365از سال   کشور صورت گرفت که  

دوم)  يماههاول و شش  يماههطرح با انجام تغییراتی، در سطح شهرستان تهران در دو مرحله از سال (شش       1374از سال   .منتشر شده است   
شریات آن به اجرا  شریه  .شده است  هه منتشر  ماصورت شش  و ن تغییرات متوسط   درصد  به همراه  1394 دوم ينتایج مربوط به نیمه ،حاضر  ين

  .دهـده میی) را ارا1393دوم  يمشـابه سـال قبـل (نیمه ينیمه و )1394اول  ي(نیمه لـقب ينیمه نسبت بـهقیمت مصالح ساختمانی 
  ،صنعت، معدن و زیربنایی مرکز آمار ایران توسط کارشناسان گروه آمارهاي مسکن و ساختمان تهیه شده است         این نشریه در دفتر آمارهاي       

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

مرکز آمار ایران



  
  

  فهرست مندرجات
  

  صفحه      عنوان
  

  9  ......................................................................................................................................................................................................  طرح کلی مشخصات
  11  ............................................................................................................................................................................................................  هایافته يدهیگز

  15  ........................................................................................................................................................................................................................  نمودارها
  17  .......................  1394 دوم ينیمه تا 1391 اول ينیمه از شسته يماسه و یک درجه -سفید تراورتن صیقلی پالك سنگ قیمت تغییرات روند -1 نمودار
 گونی و فشــاري، آجر ،» 10×20×25« ابعاد به تیغه آجر ســفالی بلوك ســانتی، 5/5 ســفید ســوراخدار ماشــینی آجر اقالم قیمت تغییرات روند -2 نمودار
  17  ............................................................................................................................................................  1394 دوم ينیمه تا 1391 اول ينیمه از» 40×7 «چتایی
 اول ينیمـه  از 14 نمـره  آجـدار  میلگـرد  و ،12 نمـره  آجـدار  میلگـرد  ،16 نمـره  آهـن  تیـر  ،14 نمـره  آهـن  تیـر  اقـالم،  قیمـت  تغییـرات  روند -3 نمودار
  18  .................................................................................................................................................................................................................1394 دوم يیمهن تا 1391

  19  ..........................................................................................................................................................................................................  آماري هايجدول
صد  و متوسط  حداکثر، حداقل، -1 صالح  قیمت تغییرات در صالح  گروه خاك، گروه منتخب ساختمانی  م ش  هايسنگ  گروه و بنایی و بتن سنگی  م : دارهری

  21  .................................................................................................................................................................................................................................1394 دوم ينیمه
  22  ........................................  1394 دوم ينیمه: پالك تخت هايسنگ گروه منتخب ساختمانی مصالح قیمت تغییرات درصد و متوسط حداکثر، حداقل، -2
  23  .........................................................  1394 دوم ينیمه: سفال و آجر گروه منتخب ساختمانی مصالح قیمت تغییرات درصد و متوسط حداکثر، حداقل، -3
ــه گــروه منتخــب ســاختمانی مصــالح قیمــت تغییــرات درصــد و متوســط حــداکثر، حــداقل، -4 ــورد فــوالدي هــايپروفیــل و لول : درســازه مصــرف م

  24  .................................................................................................................................................................................................................................1394 دوم ينیمه
  26  ..................................................................  1394 دوم ينیمه: میلگرد گروه منتخب ساختمانی مصالح قیمت تغییرات درصد و متوسط حداکثر، حداقل، -5
  27  ..........  1394 دوم ينیمه: گالوانیزه هايورق گروه و فلزي هايورق گروه منتخب ساختمانی مصالح قیمت تغییرات درصد و متوسط حداکثر، حداقل، -6
  27  ...............  1394 دومينیمه: بتنی و سیمانی يساختهپیش قطعات گروه منتخب ساختمانی مصالح قیمت تغییرات درصد و متوسط حداکثر، حداقل، -7
  28  ...............................................................  1394 دوم ينیمه: موزاییک گروه منتخب ساختمانی مصالح قیمت تغییرات درصد و متوسط حداکثر، حداقل، -8
ــرات درصــد و متوســط حــداکثر، حــداقل، -9 ــروه چــوبی يشــده ســاخته مصــالح گــروه چــوب، گــروه منتخــب ســاختمانی مصــالح قیمــت تغیی  وگ

  28  ...............................................................................................................................................................................  1394 دوم ينیمه: چوبی يساختهپیش قطعات
  29  ......  1394 دوم ينیمه: دیوار و کف پوشش پالستیکی محصوالت گروه منتخب ساختمانی مصالح قیمت تغییرات درصد و متوسط حداکثر، حداقل، -10
 گـــروه و الســـتیکی و پالســـتیکی مصـــالح گـــروه منتخـــب ســـاختمانی مصـــالح قیمـــت تغییـــرات درصـــد و متوســـط حـــداکثر، حـــداقل، -11
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  طرح کلیمشخصات 
  
  
  

  هدف
سبه  وري آمارآهدف از اجراي طرح، گرد صالح    يو اطالعات مورد نیاز براي محا سط قیمت برخی از م ستفاده در طرح  متو ي هاساختمانی مورد ا

  .است) 1394ي دوم (نیمه مورد نظر يدورهعمرانی در دست اجرا در شهرستان تهران در 
  

  هدف يجامعه
راساس  ب فروشی مصالح ساختمانی در سطح شهرستان تهران     تولیدکننده یا عمده هايشده توسط کارگاه  معامله منتخبتمامی مصالح ساختمانی   

  .دهندي هدف این طرح را تشکیل میچارچوب مورد استفاده در طرح، جامعه
  

  آماري واحد
ساختمانی     صالح  سط کارگاه   معامله منتخبهریک از م ستان تهران            هاي تولیدکننده یا عمدهشده تو شهر سطح  ساختمانی در  صالح  شی م فرو

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

  گیرينمونهچارچوب 
ست  صالح   هاي تولیدکننده یا عمدهکارگاه فهر شی م صل  فرو شود،  به که پس از هر آمارگیري ساختمانی حا ین  ا گیرينمونهچارچوب هنگام می 

  .دهدطرح را تشکیل می
  

  گیريواحد نمونه
  .دهدگیري این طرح را تشکیل میگیري، واحد نمونهنمونهچارچوب فروشی مصالح ساختمانی در هاي تولیدکننده یا عمدههر یک از کارگاه

  
  روش آمارگیري

ــتفاده می هاز روش نمون  ،در این طرحهاي نمونه   براي انتخاب کارگاه    ــودگیري اسـ ــاس طرح   به این  .شـ ، تعدادي از  گیرينمونه ترتیب که بر اسـ
جام  نگیري از اقالم ا، قیمتتبلتو با استفاده از  ها صورت نمونه انتخاب و با مراجعه به این کارگاه ، بهگیرينمونه هاي موجود در چارچوبکارگاه

شیوه   .شود می ستفاده از  شنامه    بدین ترتیب، ا س سنتی کاغذ و قلم (ثبت اطالعات در پر یی،  ماآهاي کاغذي) و نیز ورود اطالعات ازطریق دادهي 
  .حذف شده است

  
  زمان آمارگیري

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

  زمان آماري
  .شده استوري آگرد 1394سال ي دوم ماههششاطالعات مربوط به ، اجراي طرحاین مرحله از در 
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  اقالم آماري
سال  در نیمه شامل این ، اطالعات مورد نظر در 1394ي دوم  ست که در      از قلم 127 آمارگیري  ساختمانی بوده ا صالح  شرح  گروه به 17انواع م

  .اندشدهبندي جدول زیر طبقه
  

  تعداد اقالم   عنوان گروه
  در گروهشده آمارگیري

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

  1    ............................................................................................................................................................................  دارهاي ریشهسنگ
  18    ......................................................................................................................................................................  هاي تخت پالكسنگ

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

  18    ................................................................................................................................................................................................  میلگرد
  5    ...................................................................................................................................................................................  هاي فلزيورق
  4    ..............................................................................................................................................................................  هاي گالوانیزهورق

  7    ............................................................................................................................................  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

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

  

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

ساختمانی     براي به صالح  شده، مورد نظر دست آوردن واحد معینی از م ست، مانند قیمت یک مترمربع   عنوانبه پرداخت  شده ا   قیمت آن منظور 
این طرح، قیمت عملی فروش است و  قیمت مورد نظر در ، 14 یک یا قیمت یک کیلوگرم تیرآهن نمره سنگ پالك صیقلی تراورتن سفید درجه   

ست که کارگاه عمده  شی یا تولیدکننده منظور از قیمت عملی فروش، مبلغی ا ساختمانی در آخرین معامله    يفرو صالح  شده در طول   يم انجام 
  .ستمظنه در این طرح مورد نظر نی ،ترتیببه این .زمان آماري در مقابل فروش واحد معینی از کاال دریافت کرده است
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  هایافته يگزیده
  

 
،  1394 دوم يترین درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی مورد آمارگیري در سطح شهرستان تهران در نیمه       در این قسمت، کمترین و بیش 

  .شود) ارایه می1393دوم ي مشابه در سال قبل (نیمه ي) و نیمه1394اول  يقبل (نیمه يهاي مختلف نسبت به نیمهتفکیک گروهبه
  

  دارهاي ریشهسنگ خاك، مصالح سنگی بتن و بنایی و گروه
ساس  هاي  سنگ « و »ییمصالح سنگی بتن و بنا  «، »خاك« گروه سه  ، در1394 دوم يساختمانی در نیمه  از قیمت مصالح  نتایج آمارگیري بر ا

ا ههن گروای بین اقالمدر . هستیمقبل  يدوره نسبت به گاه به صورت کاهشیگاه به صورت افزایشی و  ،هاتشاهد نوسان متوسط قیم    ،»دارریشه 
ــد داراي بیش 6/8با  »خاك رس طبیعی« ــط قیمتدرص ــه  «و  ترین افزایش متوس ــن و ماس ــد داراي   6/7با » تونان-ايرودخانهمخلوط ش درص

  .قیمت بوده استمتوسط ترین کاهش بیش
سط   اقالم  بین در     سه گروه، متو سبت به   هاقیمت تمام این  سال قبل    دورهن شابه  ست   ي م شته ا   ترین افزایشدر این میان، بیش .افزایش دا

سط قیمت مربوط به   صد و   4/33با » خاك رس طبیعی«متو سط قیمت مربوط به   افزایش کمتریندر شه    «متو شه ری شتر سنگ دو تی با » دار ال
    .درصد بوده است 9/4
  

  هاي تخت پالكسنگ گروه
سه  سط قیمت اقالم  مقای شان دهنده قبل  يدوره اب گروه ایني متو ضی دیگر از اقالم     هاقیمتي افزایش ن ضی از اقالم و کاهش آن در بع در بع

ست  سبت به    . بیشا سط قیمت ن شه   «قبل مربوط به  يدورهترین افزایش متو سفید اي و کلنگی تراوسنگ پالك تی   6/15با  »درجه یک-رتن 
   .قیمت در این گروه بوده استترین کاهش بیشداراي  درصد 3/8با » درجه یک-گرانیت گل پنبه نطنزسنگ پالك صیقلی «درصد و 

ت  ترین کاهش متوسط قیمت نسب  مشابه سال قبل مشاهده می شود، بیش    ي نیمهاقالم در این نیمه نسبت به   هايقیمتمتوسط   يمقایسه با     
سیاه  سنگ پالك صیقلی   «درصد بوده است و    3/27با » درجه یک-رتن سفید سنگ پالك صیقلی تراو  « مربوط بهمشابه در سال قبل   ي دورهبه 

  .بوده استافزایش قیمت در این گروه  ترینبیشدرصد داراي  7/22 با» درجه یک -الشتر اصفهان
 

 آجر و سفال گروه

سه با  سط قیمت مقای سفال «اقالم گروه هاي ي متو سبت به دوره  در این دوره» آجر و  شاهده می ن سط قیمت تمامی اقالم،    ي قبل، م شود متو
درصد  9/13با » سانتی  5/5 قرمزدار آجر ماشینی سوراخ  «کاهش متوسط قیمت مربوط به   ترینبیشبین اقالم این گروه در  .کاهش داشته است  

  .درصد بوده است 0/2با » سانتی 5/5دار سفید آجر ماشینی سوراخ«و کمترین کاهش مربوط به 
ي مشابه سال قبل، هم شاهد افزایش و هم شاهد کاهش متوسط قیمت اقالم با دوره 1394ي دوم ي نتایج حاصل از آمارگیري نیمهمقایسه با    

با » 20×25×40ابعادبلوك سفالی سقفی به   «ترین کاهش قیمت و درصد، داراي بیش  0/12با » آجر فشاري «. مورد بررسی در این گروه هستیم  
  .استترین افزایش متوسط قیمت بوده بیشداراي درصد  7/86
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  هاي فوالدي مورد مصرف در سازهگروه لوله و پروفیل
ترین افزایش قیمت نسبت   بیشدر این گروه،  هستیم.  هاقیمتشاهد کاهش  ، عمدتاْ »هاي فوالدي مورد مصرف در سازه  لوله و پروفیل«در گروه 
  .استدرصد بوده  1/22با » 18نمره  تیر آهن«ترین کاهش قیمت مربوط به درصد و بیش 9/10با » 24نمره  ناودانی«قبل مربوط به ي به دوره

سه  سط قیمت با مقای سبت به نیمه ي متو سال قبل   هاي اقالم این گروه در این نیمه ن شابه  شی قیمت       ،ي م شی یا افزای سانات کاه ها شاهد نو
ستیم  سط قیمت بیش .ه صد و بیش  8/20با » 22نمره  ناودانی«مربوط به  ،ترین افزایش متو سط قیمت مربوط به  در شی   «ترین کاهش متو نب

  .درصد بوده است 4/34با » 40نمره 

  
  گروه میلگرد

سبت به دوره  »میلگرد«در گروه  ط  ترین کاهش متوس در بین اقالم این گروه بیش .ي قبل داراي کاهش بوده است ، متوسط قیمت تمامی اقالم ن
  .استدرصد بوده  4/9با » 10میلگرد ساده نمره «درصد و کمترین کاهش مربوط به  9/23با » 22نمره  آجدارمیلگرد «قیمت مربوط به 

سه  صل از آمارگیري نیمه مقای سال قبل    يدورهبا  1394دوم  يي نتایج حا شابه  شان  ،م شی ي دهندهن سط قیمت   کاه  اقالم تمامیبودن متو
کمترین کاهش متوســط  درصـد و   2/33با » 10نمره  آجدارمیلگرد « مربوط به متوسـط قیمت  کاهشترین بیش گروه،این  بین اقالم در .اسـت 
  .استدرصد بوده  6/17با » مفتول سیاه«مربوط به  قیمت

  
  هاي فلزيورق گروه

ــه، »هاي فلزيورق«در گروه  ــط قیمت مقایس ــت.اقالم در این دوره با دورهتمام ي متوس   ترینبیشدر این گروه،  ي قبل داراي کاهش بوده اس
  .استدرصد بوده  5/6با » ورق برنز«کاهش قیمت مربوط به  کمتریندرصد و  9/22با » پرپروفیل برنزي تو«کاهش متوسط قیمت مربوط به 

سه  سط قیمت با مقای سبت به نیمه هاي اقالم این گروه ي متو شی        در این نیمه ن شاهد کاه سال قبل هم،  شابه  ستیم قیمت بودني م  .ها ه
ضخامت بیش از   ورق «متوسط قیمت مربوط به   کاهش ترینبیش صد و   0/16با » مترمیلی 3سیاه به  کاهش متوسط قیمت مربوط   کمتریندر

  .درصد بوده است 2/10با » ورق برنز«به 

 
  گالوانیزه هايورق گروه

در بین اقالم این   .است قیمت اقالم آن  کاهشي قبل حاکی از ي متوسط قیمت اقالم در این دوره با دوره مقایسه  ،»گالوانیزه هايورق« گروه در
و کمترین کاهش متوسط قیمت   درصد  7/18با  »صاف  يگالوانیزه ورق«مربوط به ي قبل نسبت به دوره متوسط قیمت   کاهشترین بیش گروه،

  .بوده استدرصد  2/9با  »گالوانیزه رنگیورق «مربوط به 

سه  سط قیمت با مقای سبت به نیمه ي متو شاهده می     هاي اقالم این گروه در این نیمه ن سال قبل م شابه  س ترین کاهش بیششود،  ي م ط  متو
سبت به دوره  قیمت سال قبل   ن شابه در  صد و   7/22با  »صاف  گالوانیزهورق «مربوط به  ي م با موج  گالوانیزه ورق«مربوط به  کاهش کمتریندر
  .درصد بوده است 1/13با » ذوزنقه

  

  سیمانی و بتنی يساختهقطعات پیش گروه
سبت به  اقالم  تمامی ، متوسط قیمت »سیمانی و بتنی  يساخته قطعات پیش« در گروه شته است.   يدورهبه جز دو قلم، ن ر بین  د قبل کاهش دا

ــط قیمت مربوط به افزایش ترین اقالم این گروه، بیش ــیمانی«متوس ــد 5/26با » کول س ــیمانی لوله«کاهش مربوط به  ترینبیش و درص ي س
  .درصد بوده است 7/14 اب» 20معمولی نمره
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سه  صل از آمارگیري در نیمه مقای شان می    با دوره 1394دوم  يي نتایج حا سال قبل نیز ن شابه  به جز  که متوسط قیمت تمامی اقالم دهد ي م
ي ســـیمانی معمولی لوله«به  کاهش ترینبیشدرصـــد و  6/1با » پوش بتونیکف«ترین افزایش به بوده اســـت که بیش کاهشداراي یک قلم، 

   .بوده استدرصد  1/43با » 20نمره
  

  گروه موزاییک
ست   1394دوم  ينیمهنتایج آمارگیري  سبت به دوره اقالم مورد آمارگیري تمامی ، متوسط قیمت  »موزاییک«که در گروه نمایانگر آن ا ي قبل  ن

با » 30×30به ابعاد  موزاییک معمولی ایرانی با سـنگ  موزاییک«متوسـط قیمت مربوط به   کاهشترین بیشدر این میان،  .اسـت  داشـته  کاهش
   .تعلق دارد» 30×30به ابعاد  آجدار براي فرش محوطهموزاییک ایرانی «درصد به  1/7قیمت نیز با  کاهشکمترین  .است درصد 1/9

سه  صل از آمارگیري در نیمه مقای شان می    با دوره 1394دوم  يي نتایج حا سال قبل ن شابه  سبت به   ي م سط قیمت تمامی اقالم ن دهد که متو
سال قبل    دوره شابه  ست    کاهشي م شته ا سط قیمت   کاهشترین در این گروه، بیش .دا سنگ مرمر یا  موزاییک «مربوط به متو فرنگی با خرده 

درصد بوده   4/16با » 30×30به ابعاد  سیمانی ساده  موزاییک «، مربوط به کاهشدرصد و کمترین   5/25با » 40×40به ابعاد  5 مرمریت تا نمره
    .است

  

  ، مصالح ساخته شده چوبی و قطعات پیش ساخته چوبیچوبگروه 
گروه قطعات «و » چوبی يشـــدهمصـــالح ســـاخته«، »چوب«در گروه حاکی از آن اســـت که ي پیش با دورهآمارگیري این نتایج ي مقایســـه

 دریمت قمتوسط  ترین افزایش بیش قبل کاهش داشته است.   يدورهبه جز دو قلم، نسبت به   اقالمتمامی متوسط قیمت   »ي چوبیساخته پیش
سه گروه  سایر گونه   ،متري ایرانی راشمیلی 6/3الیی سه « مربوط به ،این  صنوبر، ممرز و  صد و   6/31با » هاملچ،  مربوط به  کاهش ترینبیشدر

    .درصد بوده است 7/25با  »10×10تخته ایرانی به ابعاد«
سه گروه در نیمه   صل از آمارگیري در این  شان می  1394دوم  ينتایج حا سبت به دوره  ن سط قیمت تمامی اقالم ن سال   دهد که متو شابه  ي م

ــت کاهشقبل داراي  ــط قیمت مربوط به  کاهشترین در این میان، بیش .بوده اسـ ــد و  7/30با » 10×10ي ایرانی به ابعاد تخته«متوسـ درصـ
  .درصد بوده است 6/4با » مترمیلی 3تخته فیبر به ضخامت «مربوط به  کاهشکمترین 

  

  دیوارپوشش کف و  یکیگروه محصوالت پالست
تمامی اقالم به جز   قیمتمتوسط  ، »واریپوشش کف و د  یکیپالست محصوالت  «که در گروه نمایانگر آن است   1394دوم  ينیمهنتایج آمارگیري 

ضــخامت  و 25×25 کفپوش پالســتیکی از نوع وینیل به ابعاد«ترین افزایش مربوط به که بیش یک قلم، نســبت به دوره قبل افزایش داشــته اســت
درصد داراي    8/0با » صورت تایل متر بهمیلی 5/1ضخامت  کفپوش پالستیکی از نوع وینیل به  « .است  بوده درصد  5/5با » صورت تایل به مترمیلی2

  کاهش بوده است. ترینبیش
پالستیکی از نوع  کفپوش «دهد که متوسط قیمت ي مشابه سال قبل نشان میبا دوره 1394دوم  يي نتایج حاصل از آمارگیري در نیمهمقایسه

از نوع  کفپوش پالستیکی « قیمت متوسط  افزایش و ترینبیشدرصد داراي   1/8با » صورت تایل متر بهمیلی 2و ضخامت   25×25 وینیل به ابعاد
  درصد داراي کمترین افزایش قیمت بوده است. 6/2با » تایلصورت بهمتر میلی 2و ضخامت  50×50 وینیل به ابعاد

  

  یمصالح پالستیکی و الستیکهاي گروه
ستیکی     « در گروه ستیکی و ال صالح پال سط قیمت  ،»م سبت به  اقالم  تمامی متو ست، به  قبلي دورهن ترین  نحوي که بیشداراي کاهش بوده ا
فایبر ورق « کاهش مربوط به کمترینو درصد   9/7با » مترمیلی 3ورق بدون موج اکریلیک به ضخامت حدود  «قیمت مربوط به متوسط   کاهش

  .درصد بوده است 9/0با  هر دو» مترمیلی 5/1تا  1دار به ضخامت ورق فایبر گالس موج«و  »مترمیلی 5/1تا  1گالس ساده به ضخامت 
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  20(یونولیت)  پالستوفوم«دهد که متوسط قیمت ي مشابه سال قبل نشان می  با دوره 1394دوم  يي نتایج حاصل از آمارگیري در نیمه مقایسه 
صد داراي   8/5با » کیلوگرم در مترمکعب سط  کاهش و ترینبیشدر ضخامت حدود  «قیمت متو   7/1با » مترمیلی 3ورق بدون موج اکریلیک به 

  افزایش قیمت بوده است. ترینبیشدرصد داراي 
  

  گروه چتایی

ست   1394دوم  ينیمهنتایج آمارگیري  سط قیمت  »چتایی«که در گروه نمایانگر آن ا سبت   به جز یک قلم،  اقالم مورد آمارگیريتمامی ، متو ن
ــتهي قبل افزایش به دوره ــت داش ــط قیمت مربوط به ترین بیشدر این میان،  .اس ــد 9/35با » 40×7گونی چتایی «افزایش متوس ــت، درص  اس

  .تعلق دارد» 45×11گونی چتایی «درصد به  7/1قیمت نیز با  متوسط کاهش ترینبیش

ترین  یشب .هستیماقالم تمامی متوسط قیمت  افزایش شاهد  ي مشابه سال قبل،   در این گروه نسبت به دوره مورد آمارگیري ي نتایج مقایسه با 
با » 45×11گونی چتایی «مربوط به قیمت متوســط و کمترین افزایش  درصــد 7/60با » 40×7گونی چتایی «افزایش متوســط قیمت مربوط به 

  .استدرصد  8/32
بل ي قنسبت به نیمه ي مورد بررسی و درصد تغییرات آن   ي این نشریه، حداقل، حداکثر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی در دوره    در ادامه

کثر و و حداقل، حدا 11تا  1هاي هاي مختلف در جدولبرحســـب گروه) 1393دوم  يمشـــابه ســـال قبل (نیمه ي) و نیمه1394اول  ي(نیمه
.ه شده استیارا 22تا  12هاي در جدول 1394هاي مختلف براي کل سال متوسط قیمت مصالح ساختمانی برحسب گروه



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نمودارها
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 ي شستههدرجه یک و ماس-پالك صیقلی تراورتن سفیدقیمت سنگ متوسط روند تغییرات  -1نمودار 
 1394دوم  ينیمهتا  1391اول  ينیمهاز 

 

  
  
  

  
  سانتی، بلوك سفالی آجر تیغه 5/5دار سفید قیمت آجر ماشینی سوراخمتوسط روند تغییرات  -2نمودار 

  1394دوم  ينیمهتا  1391اول  ينیمهاز » 40×7« آجر فشاري و گونی چتایی، »10×20×25« به ابعاد 
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 14میلگرد آجدار نمره و  12میلگرد آجدار نمره ، 16 نمره ، تیرآهن14 نمره قیمت تیرآهنمتوسط روند تغییرات  -3نمودار 
  1394دوم  ينیمهتا  1391اول  ينیمهاز 
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حداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه خاك، گروه مصالح سنگی بتن و بنایی و گروه  -1
  1394وم د يدار: نیمههاي ریشهسنگ

 
 
 
 
 

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  قیمت واحد (ریال)

 ينیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  قبل

  مشابه ينیمه
  در سال قبل

   گروه خاك        
     

 33/4 8/6 252222 300000 200000 تن    ........................................................................  خاك رس طبیعی

   گروه مصالح سنگی بتن و بنایی

 20/5 2/8 226667 270000 200000 تن    .................................................................................  بادي يماسه

 17/1 0/4 217778 270000 180000 تن    ...................................................  کفی) يطبیعی (ماسه يماسه

 17/0 0/4-  222857 270000 180000 تن    ...............................................................................  شسته يماسه

 13/1 1/4- 217500 260000 180000 تن    .................................................  بندي شدهدانه يشسته يماسه

 18/6 1/7- 207500 260000 180000 تن    ...................................................................................  شن طبیعی

 7/1 7/6- 204444 260000 170000 تن    .......................................  تونان-ايرودخانه مخلوط شن و ماسه

 15/9 1/7- 190000 210000 180000 تن    .....................................................................................  سنگ قلوه

   دارهاي ریشهگروه سنگ

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

 مترمربع    ................................................  دار الشترریشه يسنگ دو تیشه
250000 360000 308333 6/8 4/9 
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  1394 دوم يهاي تخت پالك: نیمهحداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه سنگ -2

واحد   عنوان
  مبادله

  تغییر نسبت بهدرصد   قیمت واحد (ریال)

 ينیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  قبل

  مشابه ينیمه
  در سال قبل

         هاي تخت پالكگروه سنگ
 27/3- 2/3 945000 1200000 650000 مترمربع   .........................  درجه یک -سنگ پالك صیقلی تراورتن سفید

 14/1- 15/6 292000 400000 250000 مترمربع   ...........  درجه یک -اي کلنگی تراورتن سفیدسنگ پالك تیشه

 3/5- 14/0 596667 650000 550000 مترمربع   .......  درجه یک -سنگ پالك صیقلی تراورتن گردویی آذرشهر

 12/6- 7/8 625000 700000 500000 مترمربع   .............  درجه یک -سنگ پالك صیقلی تراورتن قرمز آذرشهر

 7/0- 1/6 288333 350000 240000  مترمربع   ...........  درجه یک -سیاه الشتر اصفهان يسنگ پالك دوتیشه

 22/7 ×× 407500 450000 350000 مترمربع   ...............  درجه یک -سنگ پالك صیقلی سیاه الشتر اصفهان

 12/9 ×× 412000 500000 280000 مترمربع   .........................  درجه یک -آبادسنگ پالك صیقلی سیاه نجف

 12/5- 2/7- 258750 300000 200000 مترمربع   ..........  درجه یک -آبادسنگ پالك صیقلی مرمریت گوهر خرم

 6/5- 2/0- 351429 450000 280000 مترمربع   ..........................  درجه یک -سنگ پالك صیقلی مرمریت آباده

 1/3 1/3 405000 550000 300000 مترمربعدرجه  -سنگ پالك صیقلی مرمریت کرم یا صورتی کرمان

 4/9- 5/2- 298750 380000 260000 مترمربع   ..................  درجه یک -سنگ پالك صیقلی چینی ابري الیبید

 11/8- 7/4- 348333 470000 280000 مترمربع   ............  درجه یک -سنگ پالك صیقلی چینی سفید الیگودرز

 17/4- 4/8- 500000 600000 450000 مترمربع   .....................  درجه یک -سنگ پالك صیقلی چینی سفید ازنا

 22/8- 5/2- 406000 550000 350000 مترمربع   ................  درجه یک -ریزسنگ پالك صیقلی چینی سفید نی

 5/5- 6/6- 864 900 830 کیلوگرم   ....................................................  اي)سنگ معمولی (کیسهپودر 

 2/3- 4/9 353750 480000 320000 مترمربع   .......درجه یک -سنگ پالك صیقلی مرمریت صورتی بجستان

 8/4- 2/9 360000 400000 350000 مترمربع   ........  درجه یک -سنگ پالك صیقلی مرمریت صورتی سمیرم

 10/0- 8/3- 378750 420000 350000 مترمربع   ........  درجه یک -نطنز يسنگ پالك صیقلی گرانیت گل پنبه

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

  

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  قیمت واحد (ریال)

 ينیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  قبل

  مشابه ينیمه
  در سال قبل

   گروه آجر و سفال

 12/0- 2/4- 1805 2000 1500 قالب   ..................................................................................  آجر فشاري

 ×× ×× × ×  × قالب   .....................................  سانتی 3دار سفید آجر ماشینی سوراخ

 9/5 3/0- 1725 2000 1500 قالب   .....................................  سانتی 4دار سفید آجر ماشینی سوراخ

 0/5- 2/0- 1771 2000 1700 قالب   .................................  سانتی 5/5دار سفید آجر ماشینی سوراخ

 11/8- 13/9- 2240 2500 2000 قالب   ...................................  سانتی 5/5دار قرمز آجر ماشینی سوراخ

 5/1 2/2- 4455 5500 3700 قالب   ....................................................................  سانتی 4آجر قزاقی 

 2/8 2/9- 4702 5000 4200 قالب   ................................................................  سانتی 5/5آجر قزاقی 

 8/6- 8/9- 2943 3500 2600 قالب   ............................10×20×25آجر تیغه به ابعاد بلوك سفالی 

 86/7 ×× 24000 28000 21000 قالب   ................................  20×25×40بلوك سفالی سقفی به ابعاد 

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

 13/8  ×× 2167 2600 1700 قالب   ...........................  5/4×13×25سفال کفشک فوندوله به ابعاد 
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ساختمانی منتخب گروه لوله و پروفیل        -4 صالح  صد تغییرات قیمت م سط و در صرف  حداقل، حداکثر، متو هاي فوالدي مورد م
  1394 دوم يسازه: نیمهدر

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  قیمت واحد (ریال)

 ينیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  قبل

  مشابه ينیمه
  در سال قبل

هاي فوالدي مورد مصرف در پروفیلگروه لوله و 
   سازه

 ×× ×× × × × کیلوگرم   ...............................................................................8تیرآهن نمره 
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ............................................................................  10تیرآهن نمره 
 23/9- 18/7- 15775 17200 15000 کیلوگرم   ............................................................................  12تیرآهن نمره 
 16/6- 14/1- 15080 15500 14500 کیلوگرم   ............................................................................  14تیرآهن نمره 
 17/5- 15/9- 14933 15600 14460 کیلوگرم   ............................................................................  16تیرآهن نمره 
 23/3- 22/1- 13819 14700 13200 کیلوگرم   ............................................................................  18تیرآهن نمره 
 4/8- 2/4- 19888 21000 17200 کیلوگرم   ............................................................................  20تیرآهن نمره 
 5/3- 4/8- 20192 21100 18000 کیلوگرم   ............................................................................  22تیرآهن نمره 
 5/0- 9/1- 20384 21200 18500 کیلوگرم   ............................................................................  24تیرآهن نمره 
 ×× ×× × × ×  کیلوگرم   ............................................................................  26تیرآهن نمره 
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ............................................................................  28تیرآهن نمره 
 7/9 5/7 22018 23400 20000 کیلوگرم   ............................................................................  30تیرآهن نمره 
 ×× ×× 22433 23300 22000 کیلوگرم   ............................................................................  32تیرآهن نمره 
 ××  ×× × × × کیلوگرم   ............................................................................  34تیرآهن نمره 
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ............................................................................  36تیرآهن نمره 
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ............................................................................  38تیرآهن نمره 
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ............................................................................  40تیرآهن نمره 

 ×× ×× × × × کیلوگرم   ..............................................................  10پهن نمره تیرآهن بال
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ..............................................................  12پهن نمره تیرآهن بال
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ..............................................................  14پهن نمره تیرآهن بال
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ..............................................................  16پهن نمره تیرآهن بال
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ..............................................................  18پهن نمره تیرآهن بال
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ..............................................................  20پهن نمره تیرآهن بال

 ×× ×× × × × کیلوگرم   .............................................................  22تیرآهن بال پهن نمره 
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ..............................................................  24پهن نمره تیرآهن بال
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ..............................................................  26پهن نمره تیرآهن بال
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ..............................................................  28پهن نمره تیرآهن بال
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ..............................................................  30پهن نمره تیرآهن بال
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ..............................................................  32پهن نمره تیرآهن بال
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ..............................................................  34پهن نمره تیرآهن بال
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ..............................................................  36پهن نمره تیرآهن بال
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ..............................................................  38پهن نمره تیرآهن بال
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ..............................................................  40پهن نمره تیرآهن بال
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ساختمانی منتخب گروه لوله و پروفیل        -4 صالح  صد تغییرات قیمت م سط و در صرف  حداقل، حداکثر، متو هاي فوالدي مورد م
  (دنباله) 1394دوم  يدرسازه: نیمه

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  قیمت واحد (ریال)

 ينیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  قبل

  مشابه ينیمه
  در سال قبل

 ×× ×× × × × کیلوگرم  ............................................................................  5/6ناودانی نمره 

 30/6- 16/3- 12475 13200 12200 کیلوگرم  ................................................................................  8ناودانی نمره 
 30/6- 16/6- 12488 13200 12200 کیلوگرم  .............................................................................  10ناودانی نمره 
 30/5- 17/0- 12525 13200 12200 کیلوگرم  .............................................................................  12ناودانی نمره 
 26/4- 15/7- 13238 14500 12700 کیلوگرم  .............................................................................  14ناودانی نمره 
 21/1- 20/0- 14188 16000 13000 کیلوگرم  ..............................................................................  16ناودانی نمره 
 9/9 2/5 19800 22000 18000 کیلوگرم  .............................................................................  18ناودانی نمره 
 15/4 1/5 20812 23500 18500 کیلوگرم  .............................................................................  20ناودانی نمره 
 20/8 6/8 21812 23500 19000 کیلوگرم  .............................................................................  22ناودانی نمره 
 20/3 10/9 21714 23000 18000 کیلوگرم  .............................................................................  24ناودانی نمره 
 ×× ×× × × × کیلوگرم  ..............................................................................  26ناودانی نمره 

 ×× ×× × × × کیلوگرم  .............................................................................  28ناودانی نمره 

 ×× ×× × × × کیلوگرم  .............................................................................  30ناودانی نمره 

 31/5- 16/5- 12400 13200 12000 کیلوگرم  ................................................................................30نبشی نمره 
 34/4- 16/5- 12400 13200 12000 کیلوگرم  ................................................................................40نبشی نمره 
 31/1- 16/0- 12438 13200 12000 کیلوگرم  ................................................................................50نبشی نمره 
 ×× ×× × × × کیلوگرم  ................................................................................55نبشی نمره 

 33/0- 16/1- 12462 13200 12000 کیلوگرم  ................................................................................  60نبشی نمره 
 ×× 20/3- 12538 13200 12100 کیلوگرم  ................................................................................70نبشی نمره 
 ×× ×× × × × کیلوگرم  ................................................................................75نبشی نمره 

 28/9- 16/8- 12638 13500 12100 کیلوگرم  ................................................................................80نبشی نمره 
 ×× 15/5- 13175 16500 12100 کیلوگرم  ................................................................................90نبشی نمره 
 26/3- 17/6- 12725 13500 12100 کیلوگرم  .............................................................................  100نبشی نمره 
 24/4- 18/5- 13050 14200 12400 کیلوگرم  .............................................................................  120نبشی نمره 
 ×× ×× 14650 17500 13000 کیلوگرم  .............................................................................  150نبشی نمره 

 ×× ×× × × × کیلوگرم  ...............................................................................20سپري نمره 

 ×× ×× × × × کیلوگرم  ...............................................................................25سپري نمره 

 14/8- 14/1- 15350 18500 13000 کیلوگرم  ...............................................................................30سپري نمره 
 23/3- 19/3- 13775 14500 13000 کیلوگرم  ...............................................................................40سپري نمره 
 22/9- 19/0- 13838 14500 13000 کیلوگرم  ...............................................................................50سپري نمره 
 14/3- ×× 15412 16500 14000 کیلوگرم  ...............................................................................  60سپري نمره 
 13/9- ×× 15500 16500 14000 کیلوگرم  ...............................................................................70سپري نمره 
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  1394دوم  يحداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه میلگرد: نیمه -5

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  قیمت واحد (ریال)

 ينیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  قبل

  مشابه ينیمه
  در سال قبل

         میلگردگروه 
 17/9- 16/1- 20167 22000 18000 کیلوگرم   .....................................شبکه جوشی مش فوالدي با میلگرد ساده

 17/6- 13/4- 16591 20000 15000 کیلوگرم   ........................................................................................  مفتول سیاه
 18/3- 11/0- 17600 21000 15500 کیلوگرم   ...................................  شبکه جوشی مش فوالدي با میلگرد آجدار

 ×× ×× × × × کیلوگرم   ......................................................................  6نمره  يمیلگرد ساده

 ×× ××  × × × کیلوگرم   ......................................................................  8نمره  يمیلگرد ساده

 20/9- 9/4- 14867 16000 14000 کیلوگرم   ...................................................................  10نمره  يمیلگرد ساده
 22/1- 12/3- 14833 15500 14000 کیلوگرم   ...................................................................  12نمره  يمیلگرد ساده
 23/0- 13/5- 14833 15500 14000 کیلوگرم   ...................................................................  14نمره  يمیلگرد ساده
 23/1- 14/6- 14833 15500 14000 کیلوگرم   ...................................................................  16نمره  يمیلگرد ساده
 23/1- 14/6- 14833 15500 14000 کیلوگرم   ...................................................................  18نمره  يمیلگرد ساده
 22/2- 13/2- 14833 15500 14000 کیلوگرم   ...................................................................  20نمره  يمیلگرد ساده
 ×× ×× × × × کیلوگرم   ...................................................................  22نمره  يمیلگرد ساده

 ×× ×× × × × کیلوگرم   ...................................................................  24نمره  يمیلگرد ساده

 ×× ×× × × × کیلوگرم   ...................................................................  26نمره  يمیلگرد ساده

 ×× ×× × × × کیلوگرم   ...................................................................  28نمره  يمیلگرد ساده

 ×× ×× × × × کیلوگرم   ...................................................................  30نمره  يمیلگرد ساده

 ×× ×× × × × کیلوگرم   ...................................................................  32نمره  يمیلگرد ساده

 ×× ×× × × × کیلوگرم   ...................................................................  50نمره  يمیلگرد ساده

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

 28/0- 19/4- 12156 12500 12000 کیلوگرم   ........................................................................  8میلگرد آجدار نمره 
 33/2- 23/5- 11342 12000 11100 کیلوگرم   .....................................................................  10میلگرد آجدار نمره 
 33/0- 23/3- 11342 12000 11100 کیلوگرم   .....................................................................  12میلگرد آجدار نمره 
 32/4- 23/3- 11547 12500 11200 کیلوگرم   .....................................................................  14میلگرد آجدار نمره 

 32/6- 23/4- 11538 12400 11100 کیلوگرم   .....................................................................  16آجدار نمره  میلگرد
 32/4- 23/2- 11568 12500 11200 کیلوگرم   .....................................................................  18میلگرد آجدار نمره 
 31/6- 23/6- 11578 12400 11200 کیلوگرم   .....................................................................  20میلگرد آجدار نمره 
 31/7- 23/9- 11610 12400 11200 کیلوگرم   .....................................................................  22میلگرد آجدار نمره 
 ×× ××  × × × کیلوگرم   .....................................................................  24میلگرد آجدار نمره 

 ×× ×× × × × کیلوگرم   .....................................................................  26میلگرد آجدار نمره 

 28/4- 19/9- 12260 14000 11700 کیلوگرم   .....................................................................  28میلگرد آجدار نمره 
 ×× ×× × × × کیلوگرم   .....................................................................  30میلگرد آجدار نمره 

 ×× ×× × × × کیلوگرم   .....................................................................  32میلگرد آجدار نمره 
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صد تغییرات     -6 سط و در ساختمانی منتخب گروه ورق   حداقل، حداکثر، متو صالح   هاي گالوانیزه:هاي فلزي و گروه ورققیمت م
  1394دوم  ينیمه

  
ساختمانی منتخب گروه قطعات پیش        -7 صالح  صد تغییرات قیمت م سط و در سیمانی و بتنی:    يساخته حداقل، حداکثر، متو

   1394دوم ينیمه

  واحد مبادله  عنوان
  نسبت بهدرصد تغییر   قیمت واحد (ریال)

 ينیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  قبل

  مشابه ينیمه
  در سال قبل

         سیمانی و بتنی يساختهگروه قطعات پیش

 1/4- 1/2 9250 10000 8000 قالب   ..................................10×20×40بلوك سیمانی دیواري به ابعاد 
 5/5- ×× 11500 12000 10500 قالب   ..................................20×20×40بلوك سیمانی دیواري به ابعاد 

 22/3- 9/1- 37904 50000 30000 متر   ....................................................  10ه نمر سیمانی معمولی يلوله
 35/7- 13/2- 48323 56600 36660 متر   ....................................................  15ي سیمانی معمولی نمره لوله
 43/1- 14/7- 61722 70000 48000 متر   ....................................................  20ي سیمانی معمولی نمره لوله

 1/6 11/1- 153333 190000 130000 مربعمتر   ....................................................................................  کفپوش بتنی
 2/8- 26/5 350000 400000 300000 متر   .....................................................................................  کول سیمانی

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  قیمت واحد (ریال)

 ينیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  قبل

  مشابه ينیمه
  در سال قبل

         هاي فلزيگروه ورق

 16/0- 12/6- 16909 18900 15000 کیلوگرم   .........................................  مترمیلی 3ورق سیاه به ضخامت بیش از 
 10/5- 16/1- 95625 120000 80000 کیلوگرم   ............................................................................................ورق استیل

 13/6- 9/9- 280000 310000 270000 کیلوگرم   ...............................................................................................  ورق مس
 10/2- 6/5- 213333 250000 190000 کیلوگرم   ................................................................................................  ورق برنز

 ×× ×× × × × کیلوگرم   ..........................................................................  پروفیل برنزي توخالی
 15/6- 22/9- 157333 160000 152000 کیلوگرم   ...........................................................................  پروفیل برنزي توپر  

   هاي گالوانیزهگروه ورق  

 22/7- 18/7- 21889 24500 20000 کیلوگرم   .......................................................................  صاف يورق گالوانیزه
 20/3- 17/9- 22411 25500 21000 کیلوگرم   ................................................................  ايکرکره يورق گالوانیزه
 17/1- 9/2- 26611 30000 25000 کیلوگرم   .......................................................................  رنگی يورق گالوانیزه

 13/1- 10/1- 24411 28000 22000 کیلوگرم   ...........................................................  ورق گالوانیزه با موج ذوزنقه
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  1394دوم  ينیمه حداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه موزاییک: -8

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  قیمت واحد (ریال)

 ينیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  قبل

  ي مشابهنیمه
  در سال قبل

         موزاییکگروه 

 ×× ×× × × × مترمربع   ........................................25× 25موزاییک سیمانی ساده به ابعاد 
 16/4- 8/6- 68125 80000 60000 مترمربع   .........................................  30×30موزاییک سیمانی ساده به ابعاد 

 21/2- 9/1- 68571 80000 60000 مترمربع   .........  30×30موزاییک ایرانی با سنگ موزاییک معمولی به ابعاد 
 23/8- 7/7- 95625 110000 90000 مترمربع   .........  40×40سنگ موزاییک معمولی به ابعاد موزاییک ایرانی با 

به  5 يموزاییک فرنگی با خرده سنگ مرمر یا مرمریت تا نمره
 18/7- 7/7- 102500 130000 70000 مترمربع   ......................................................................................30×30ابعاد 

به  5 يموزاییک فرنگی با خرده سنگ مرمر یا مرمریت تا نمره
 25/5- 8/0- 95714 110000 85000 مترمربع   ......................................................................................40×40ابعاد 

ــنگ مرمر یا مرمریت  نمره       و  5 يموزاییک فرنگی با خرده سـ
 ×× ×× × × × مترمربع   .......................................................................  30×30باالتر به ابعاد 

 ×× ×× × × × مترمربع   .30×30موزاییک فرنگی با الشه سنگ مرمر یا مرمریت به ابعاد 
 23/4- 7/1- 89286 110000 65000 مترمربع   .........  30×30ابعاد موزاییک ایرانی آجدار  براي فرش محوطه به 

  
ساخته         -9 صالح  ساختمانی منتخب گروه چوب، گروه م صالح  صد تغییرات قیمت م سط و در چوبی   يشده  حداقل، حداکثر، متو

  1394دوم  يچوبی: نیمه يساختهوگروه قطعات پیش

واحد   عنوان
  مبادله

  بهدرصد تغییر نسبت   قیمت واحد (ریال)

 ينیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  قبل

  مشابه ينیمه
  در سال قبل

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

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

 30/7- 25/7- 7500000 8000000 7000000 مترمکعب   .........................................................  10×10ي ایرانی به ابعادتخته
 29/9- 18/2- 9000000 10000000 7500000 مترمکعب   ................................................................  چوب چهار تراش خارجی

 ×× 22/8- 7500000 8000000 7000000 مترمکعب   ...................................................................  چوب چهار تراش ایرانی
 ×× ×× × × × مترمکعب   ..........................................................................................  الوار ایرانی

   چوبی يگروه مصالح ساخته شده
 4/6- 1/0- 51667 55000 50000 مترمربع    ...................................................  مترمیلی 3تخته فیبر به ضخامت 

 ×× ×× × × × مترمربع    .........................................................  مترمیلی 5نئوپان به ضخامت 
 21/6- 7/5 141875 150000 125000 مترمربع    .......................................................مترمیلی 16نئوپان به ضخامت 

متري ایرانی راش، ملج، صنوبر، ممرز و سایر میلی 6/3الیی سه
 ×× 31/6 253333 270000 220000 مترمربع    ................................................................................................  هاگونه

   چوبی يساختهپیشگروه قطعات 
 ×× 13/8- 192500 220000 150000  مترمربع    .....................................................................................  چوبی يلمبه
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شش کف و دیوار:         -10 ستیکی پو صوالت پال ساختمانی منتخب گروه مح صالح  صد تغییرات قیمت م سط و در  حداقل، حداکثر، متو
  1394 دومي نیمه

واحد   عنوان
  مبادله

  درصد تغییر نسبت به  قیمت واحد (ریال)

 ينیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  قبل

  مشابه ينیمه
  در سال قبل

          گروه محصوالت پالستیکی پوشش کف و دیوار

مت        خا ــ به ضـ یل  ــتیکی از نوع وین متر میلی 5/1کفپوش پالسـ
    .......................................................................................  صورت تایلبه

  
 ×× 0/8- 222000 235000 208000 مترمربع

 ×× ×× 245000 280000 220000 مترمربع    ..  صورت رولمتر بهمیلی 5/2کفپوش الستیکی آجدار به ضخامت 

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

 ×× ×× × × × مترمربع

ــتیکی از نوع وینیل به ابعاد     ــخامت    25×25کفپوش پالسـ و ضـ
    ....................................................................  صورت تایلمتر بهمیلی2

  
 8/1 5/5 240000 280000 210000 مترمربع

ــتیکی از نوع وینیل به   ــخامت    50×50ابعاد   کفپوش پالسـ و ضـ
    ....................................................................  صورت تایلمتر بهمیلی2

  
 2/6 0/3 250000 270000 230000 مترمربع

  
حداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه مصالح پالستیکی و الستیکی و گروه چتایی:   -11

  1394دوم  ينیمه

واحد   عنوان
  مبادله

  نسبت به درصد تغییر  قیمت واحد (ریال)

 ينیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  قبل

  مشابه ينیمه
  در سال قبل

         گروه مصالح پالستیکی و الستیکی

 5/8- ×× 2733333 3000000 2500000 مترمکعب    ..........................  کیلوگرم در مترمکعب 20پالستوفوم (یونولیت) 
 1/7 7/9- 549571 602000 450000 مترمربع    ...............  مترمیلی 3ورق بدون موج اکریلیک به ضخامت حدود 

 ×× 0/9- 106250 110000 105000 مترمربع    ...................  مترمیلی 5/1تا  1ورق فایبرگالس ساده به ضخامت 
 ×× 0/9- 106250 110000 105000 مترمربع    .................  مترمیلی 5/1تا 1دار به ضخامت ورق فایبرگالس موج

 ×× ×× × × × مترمربع    .................  مترمیلی 10ورق بدون موج پلی استایرن به ضخامت 

  گروه چتایی
 

 60/7 35/9 16900 17200 16000 یارد    ..........................................................................  40×7گونی چتایی 
 35/0 6/9 17940 18600 17000 یارد    ..........................................................................  45×9گونی چتایی 
 ×× ×× × × × یارد    .......................................................................  40×10گونی چتایی 
 32/8 1/7- 22050 23000 21000 یارد    .......................................................................  45×11گونی چتایی 
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ساختمانی     -12 صالح  سط قیمت م سنگ     حداقل، حداکثر و متو سنگی بتن و بنایی و گروه  صالح   يهامنتخب گروه خاك، گروه م
  1394 دار: کل سالریشه

واحد   عنوان
  مبادله

  قیمت واحد (ریال)

  متوسط  حداکثر  حداقل

  گروه خاك      

  
  
  
 

   

 241250 3000000 200000 تن    ..............................................................................  خاك رس طبیعی
  

   گروه مصالح سنگی بتن و بنایی

 223421 270000 160000 تن    ......................................................................................  بادي يماسه

 217350 270000 175000 تن    .........................................................کفی) يطبیعی (ماسه يماسه

 223444 270000 180000 تن    ....................................................................................  شسته يماسه

 219062 260000 180000 تن    .......................................................بندي شدهدانه يشسته يماسه

 209444 260000 180000 تن    ........................................................................................  شن طبیعی

 212889 260000 170000 تن    ...........................................  تونان -ايرودخانه مخلوط شن و ماسه

 191250 220000 160000 تن    ..........................................................................................  سنگ قلوه

   دارهاي ریشهگروه سنگ

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

 297143 360000 240000 مربع متر    .....................................................  دار الشترریشه يسنگ دو تیشه
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  1394هاي تخت پالك: کل سال حداقل، حداکثر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه سنگ -13

واحد   عنوان
  مبادله

  قیمت واحد (ریال)

  متوسط  حداکثر  حداقل

       هاي تخت پالكگروه سنگ

 931875 1200000 650000 مترمربع ..............................  درجه یک -سنگ پالك صیقلی تراورتن سفید

 274444 400000 220000 مترمربع ................  درجه یک -اي کلنگی تراورتن سفیدسنگ پالك تیشه

 560000 650000 450000 مترمربع ............  درجه یک -گردویی آذرشهرسنگ پالك صیقلی تراورتن 

 598000 700000 450000 مترمربع ..................  درجه یک -سنگ پالك صیقلی تراورتن قرمز آذرشهر

 285714 350000 240000 مترمربع ................  درجه یک -سیاه الشتر اصفهان يسنگ پالك دوتیشه

 382500 450000 350000 مترمربع ....................  درجه یک -سنگ پالك صیقلی سیاه الشتر اصفهان

 412000 500000 280000 مترمربع ..............................  درجه یک -آبادسنگ پالك صیقلی سیاه نجف

 262778 300000 200000 مترمربع ...............  درجه یک -آبادسنگ پالك صیقلی مرمریت گوهر خرم

 355333 450000 270000 مترمربع .............................  درجه یک -سنگ پالك صیقلی مرمریت آباده 

 402857 550000 300000 مترمربع ...درجه یک -مرمریت کرم یا صورتی کرمانسنگ پالك صیقلی 

 307778 450000 240000 مترمربع .......................  درجه یک -سنگ پالك صیقلی چینی ابري الیبید

 365625 470000 280000 مترمربع .................  درجه یک -سنگ پالك صیقلی چینی سفید الیگودرز

 512500 600000 450000 مترمربع ..........................  درجه یک -سنگ پالك صیقلی چینی سفید ازنا

 418182 550000 350000 مترمربع .....................  درجه یک -ریزسنگ پالك صیقلی چینی سفید نی

 896 1250 650 کیلوگرم .........................................................  اي)پودر سنگ معمولی (کیسه

 346000 480000 260000 مترمربع ............درجه یک -سنگ پالك صیقلی مرمریت صورتی بجستان

 353846 400000 280000 مترمربع .............  درجه یک -سمیرمسنگ پالك صیقلی مرمریت صورتی 

 394667 480000 340000 مترمربع .............  درجه یک -نطنز يسنگ پالك صیقلی گرانیت گل پنبه

 ×  × × مترمربع .................  درجه یک -سنگ پالك صیقلی گرانیت سبز پیرانشهر
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  1394 سال حداقل، حداکثر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه آجر و سفال: کل -14

  
  
  

واحد   عنوان
  مبادله

  قیمت واحد (ریال)

  متوسط  حداکثر  حداقل

   گروه آجر و سفال

  1830 2000 1500 قالب   ........................................................................................  آجر فشاري

 ×  × × قالب   ...........................................  سانتی 3دار سفید آجر ماشینی سوراخ

 1758 2000 1500 قالب   ...........................................  سانتی 4دار سفید آجر ماشینی سوراخ

 1795 2200 1500 قالب    .......................................  سانتی 5/5دار سفید آجر ماشینی سوراخ

 2450 3000 1600 قالب   .........................................  سانتی 5/5دار قرمز آجر ماشینی سوراخ

 ×  × × قالب   ..........................................................................  سانتی 4آجر قزاقی 

 4500 5500 3700 قالب   ......................................................................  سانتی 5/5آجر قزاقی 

 4763 5500 4200 قالب   ..................................10×20×25بلوك سفالی آجر تیغه به ابعاد 

 3097 3500 2600 قالب   ......................................  20×25×40بلوك سفالی سقفی به ابعاد 

 21000 22000 20000 قالب   ......................................  25×25×40بلوك سفالی سقفی به ابعاد 

 1967  2200 1700 قالب   .................................  5/4×13×25سفال کفشک فوندوله به ابعاد 
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ــاختمانی منتخب گروه لوله و پروفیل          -15 ــالح س ــط قیمت مص ــازه:  حداقل، حداکثر و متوس ــرف در س هاي فوالدي مورد مص
  1394سالکل

واحد   عنوان
  مبادله

  قیمت واحد (ریال)

  متوسط  حداکثر  حداقل

      ههاي فوالدي مورد مصرف در سازگروه لوله و پروفیل

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

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

 16845 19800 15000 کیلوگرم   ................................................................................  12تیرآهن نمره 
 16139 18500 14500 کیلوگرم   ................................................................................  14تیرآهن نمره 
 16143 18900 14460 کیلوگرم   ................................................................................  16تیرآهن نمره 
 15497 19300 13200 کیلوگرم   ................................................................................  18تیرآهن نمره 
 20093 24800 17200 کیلوگرم   ................................................................................  20تیرآهن نمره 
 20626 23750 18000 کیلوگرم   ................................................................................  22تیرآهن نمره 
 21140 24000 18500 کیلوگرم   ................................................................................  24تیرآهن نمره 
 ×  × × کیلوگرم   ................................................................................  26تیرآهن نمره 

 ×  × × کیلوگرم   ................................................................................  28نمره تیرآهن 

 21556 24000 18000 کیلوگرم   ................................................................................  30تیرآهن نمره 
 22433 23300 22000 کیلوگرم   ................................................................................  32تیرآهن نمره 
 ×  × × کیلوگرم   ................................................................................  34تیرآهن نمره 

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

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

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

 ×  × × کیلوگرم   ..................................................................  10پهن نمره تیرآهن بال

 ×  × × کیلوگرم   ..................................................................  12پهن نمره تیرآهن بال

 ×  × × کیلوگرم   ..................................................................  14پهن نمره تیرآهن بال

 ×  × × کیلوگرم   ..................................................................  16پهن نمره تیرآهن بال

 ×  × × کیلوگرم   ..................................................................  18پهن نمره تیرآهن بال

 ×  × × کیلوگرم   ..................................................................  20پهن نمره تیرآهن بال

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

 ×  × × کیلوگرم   ..................................................................  24پهن نمره تیرآهن بال

 ×  × × کیلوگرم   ..................................................................  26پهن نمره تیرآهن بال

 ×  × × کیلوگرم   ..................................................................  28پهن نمره تیرآهن بال

 ×  × × کیلوگرم   ..................................................................  30پهن نمره تیرآهن بال

 ×  × × کیلوگرم   ..................................................................  32پهن نمره تیرآهن بال

 ×  × × کیلوگرم   ..................................................................  34پهن نمره تیرآهن بال

 ×  × × کیلوگرم   ..................................................................  36پهن نمره تیرآهن بال

 ×  × × کیلوگرم   ..................................................................  38پهن نمره تیرآهن بال
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ــاختمانی منتخب گروه لوله و پروفیل  -15 ــالح س ــط قیمت مص ــازه: حداقل، حداکثر و متوس ــرف در س هاي فوالدي مورد مص
  (دنباله) 1394سالکل

  

واحد   عنوان
  مبادله

  قیمت واحد (ریال)

  متوسط  حداکثر  حداقل

 ×  × × کیلوگرم   ..................................................................  40 پهن نمرهتیرآهن بال

 15407 15800 15000 کیلوگرم    ...............................................................................  5/6ناودانی نمره 
 13607 15000 12200 کیلوگرم    ...................................................................................  8ناودانی نمره 
 13647 15500 12200 کیلوگرم    ................................................................................  10ناودانی نمره 
 13720 16500 12200 کیلوگرم    ................................................................................  12ناودانی نمره 
 14387 16800 12700 کیلوگرم    ................................................................................  14ناودانی نمره 
 15847 21000 13000 کیلوگرم    .................................................................................16ناودانی نمره 
 19573 23000 16200 کیلوگرم    ................................................................................  18ناودانی نمره 
 20679 24000 18000 کیلوگرم    ................................................................................  20ناودانی نمره 
 21214 23500 18000 کیلوگرم    ................................................................................  22ناودانی نمره 
 20825 23000 18000 کیلوگرم    ................................................................................  24ناودانی نمره 
 21967 25900 18000 کیلوگرم    .................................................................................26ناودانی نمره 

 ×  × × کیلوگرم    ................................................................................  28نمره ناودانی 

 ×  × × کیلوگرم    ................................................................................  30ناودانی نمره 

 13342 15100 12000 کیلوگرم    ..................................................................................  30نبشی نمره 
 13342 15100 12000 کیلوگرم    ..................................................................................  40نبشی نمره 
 13350 15100 12000 کیلوگرم    ..................................................................................  50نبشی نمره 
 14860 15100 14600 کیلوگرم    ..................................................................................  55نبشی نمره 
 13385 15100 12000 کیلوگرم    ...................................................................................60نبشی نمره 
 13600 16500 12100 کیلوگرم    ..................................................................................  70نبشی نمره 
 15300 15800 14800 کیلوگرم    ..................................................................................  75نبشی نمره 
 13615 15800 12100 کیلوگرم    ..................................................................................  80نبشی نمره 
 13983 16500 12100 کیلوگرم    ..................................................................................  90نبشی نمره 
 13769 15900 12100 کیلوگرم    ................................................................................  100نبشی نمره 
 14192 17000 12400 کیلوگرم    ................................................................................  120نبشی نمره 
 14650 17500 13000 کیلوگرم    ................................................................................  150نبشی نمره 
 ×  × × کیلوگرم    .................................................................................  20سپري نمره 

 ×  × × کیلوگرم    .................................................................................  25سپري نمره 

 16192 19000 13000 کیلوگرم    .................................................................................  30سپري نمره 
 14875 17500 13000 کیلوگرم    .................................................................................  40سپري نمره 
 14917 17500 13000 کیلوگرم    .................................................................................  50سپري نمره 
 15412 16500 14000 کیلوگرم    ..................................................................................60سپري نمره 

 15500 16500 14000 کیلوگرم    .................................................................................  70سپري نمره 
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  1394حداقل، حداکثر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه میلگرد: کل سال  -16

واحد   عنوان
  مبادله

  قیمت واحد (ریال)

  متوسط  حداکثر  حداقل

      گروه میلگرد

 22487 27300 18000 کیلوگرم   ..............................................  شبکه جوشی مش فوالدي با میلگرد

 17877 20500 15000 کیلوگرم   ........................................................................................  مفتول سیاه

 18938 23000 15500 کیلوگرم   ...................................  شبکه جوشی مش فوالدي با میلگرد آجدار

 16500 16700 16300 کیلوگرم   ......................................................................  6نمره  يمیلگرد ساده

 16433 17000 15200 کیلوگرم   ......................................................................  8نمره  يمیلگرد ساده

 15696 17200 14000 کیلوگرم   ...................................................................  10نمره  يمیلگرد ساده
 16222 17200 14000 کیلوگرم   ...................................................................  12نمره  يمیلگرد ساده

 16372 17600 14000 کیلوگرم   ...................................................................  14نمره  يمیلگرد ساده

 16528 18000 14000 کیلوگرم   ...................................................................  16نمره  يمیلگرد ساده

 16528 18200 14000 کیلوگرم   ...................................................................  18نمره  يمیلگرد ساده

 16339 17800 14000 کیلوگرم   ...................................................................  20نمره  يمیلگرد ساده

 17292 17900 16300 کیلوگرم   ...................................................................  22نمره  يمیلگرد ساده

 17442 18300 16300 کیلوگرم   ...................................................................  24نمره  يمیلگرد ساده

 17608 19000 16500 کیلوگرم   ...................................................................  26نمره  يمیلگرد ساده
 17608 19000 16500 کیلوگرم   ...................................................................  28نمره  يمیلگرد ساده

 18375 20000 17500 کیلوگرم   ...................................................................  30نمره  يمیلگرد ساده

 18000 18500 17500 کیلوگرم   ...................................................................  32نمره  يساده میلگرد

 ×  × × کیلوگرم   ...................................................................  50نمره  يمیلگرد ساده

 15650 16500 14800 کیلوگرم   ........................................................................  6میلگرد آجدار نمره 

 13535 15800 12000 کیلوگرم   ........................................................................  8میلگرد آجدار نمره 

 12887 16000 11100 کیلوگرم   .....................................................................  10میلگرد آجدار نمره 

 12871 16000 11100 کیلوگرم   .....................................................................  12میلگرد آجدار نمره 
 13107 16200 11200 کیلوگرم   .....................................................................  14میلگرد آجدار نمره 

 13107 16200 11100 کیلوگرم   .....................................................................  16میلگرد آجدار نمره 

 13121 16200 11200 کیلوگرم   .....................................................................  18میلگرد آجدار نمره 

 13168 15900 11200 کیلوگرم   .....................................................................  20میلگرد آجدار نمره 

 13231 16100 11200 کیلوگرم   .....................................................................  22میلگرد آجدار نمره 

 15364 16400 14300 کیلوگرم   .....................................................................  24میلگرد آجدار نمره 

 15414 16200 14500 کیلوگرم   .....................................................................  26میلگرد آجدار نمره 

 14131 16200 11700 کیلوگرم   .....................................................................  28میلگرد آجدار نمره 
 15567 16900 14500 کیلوگرم   .....................................................................  30میلگرد آجدار نمره 

 15240 16400 14500 کیلوگرم   .....................................................................  32میلگرد آجدار نمره 
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  1394 هاي گالوانیزه: کل سالهاي فلزي و گروه ورقحداقل، حداکثر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه ورق -17
واحد   قیمت واحد (ریال)

  عنوان  مبادله
  حداقل  حداکثر  متوسط

  هاي فلزيگروه ورق     

   ........................................  مترمیلی 3ورق سیاه به ضخامت بیش از  کیلوگرم 15000 20000 17771

   ..........................................................................................  ورق استیل کیلوگرم 80000 125000 104200

   ..............................................................................................  ورق مس کیلوگرم 270000 320000 297500

   ...............................................................................................  ورق برنز کیلوگرم 190000 250000 221308

   .........................................................................  پروفیل برنزي توخالی کیلوگرم 240000 340000 286000

   ..............................................................................  پروفیل برنزي توپر کیلوگرم 152000 220000 188556

 گروه ورق هاي گالوانیزه     

   ..........................................................................صاف يورق گالوانیزه کیلوگرم 20000 29000 24253

   ...................................................................  ايکرکرهي ورق گالوانیزه کیلوگرم 21000 30000 24706

   .........................................................................  رنگی يورق گالوانیزه کیلوگرم 25000 31000 27882

   ...............................................................ورق گالوانیزه با موج ذوزنقه کیلوگرم  22000 29500 25700

  
  1394سیمانی و بتنی: کل سال  يساختهگروه قطعات پیشحداقل، حداکثر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب  -18

  قیمت واحد (ریال)
واحد 
  عنوان  مبادله

  حداقل  حداکثر  متوسط

  سیمانی و بتنی يساختهگروه قطعات پیش     

 .....................................  10×20×40بلوك سیمانی دیواري به ابعاد  قالب 7800 10000 9171

 .....................................  20×20×40ابعاد  بلوك سیمانی دیواري به قالب 10500 12000 11500

 ........................................................  10ي سیمانی معمولی نمره لوله متر 30000 50000 39809

 ........................................................  15ي سیمانی معمولی نمره لوله متر 36660 66666 51995

 ........................................................  20ي سیمانی معمولی نمره لوله متر 48000 83333 67055

 ........................................................................................  کفپوش بتنی مربعمتر 130000 200000 164286

 .........................................................................................کول سیمانی متر 250000 400000 322500



  37                                                                                                                   1394 دوم ينیمه-نتایج آمارگیري از قیمت مصالح ساختمانی

  

  1394حداقل، حداکثر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه موزاییک: کل سال  -19

  
شده          -20 ساخته  صالح  ساختمانی منتخب گروه چوب، گروه م صالح  سط قیمت م  چوبی و گروه قطعات يحداقل، حداکثر و متو

  1394چوبی: کل سال  يساختهپیش
واحد   قیمت واحد (ریال)

  عنوان  مبادله
  حداقل  حداکثر  متوسط

  گروه چوب      
   ..................................................................................  تراورس خارجی مترمکعب × × ×
   ...............................................................................  نراد خارجی تخته مترمکعب × × ×
   .....................................................................................  تراورس ایرانی مترمکعب × × ×

   ...........................................................  10×10ي ایرانی به ابعادتخته مترمکعب 7000000 12100000 9381818
   ..................................................................  تراش خارجیچوب چهار  مترمکعب 7500000 12600000 10338889
   .....................................................................  چوب چهار تراش ایرانی مترمکعب 7000000 11500000 8887500

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

    ....................................................  مترمیلی 3تخته فیبر به ضخامت  مترمربع 40000 65000  52000
    ...........................................................  مترمیلی 5نئوپان به ضخامت  مترمربع × × ×

    ........................................................  مترمیلی 16نئوپان به ضخامت  مترمربع 115000 150000 136938

218571 270000 150000  
  

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

    ..................................................................................................  هاگونه
  چوبی يساختهگروه قطعات پیش    

    .......................................................................................  چوبی يلمبه  مترمربع  150000 250000  211000

واحد   قیمت واحد (ریال)
  عنوان  مبادله

  حداقل  حداکثر  متوسط

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

   ........................................  30×30ابعاد  موزاییک سیمانی ساده به مترمربع 60000 90000 71842
   ........  30×30موزاییک ایرانی با سنگ موزاییک معمولی به ابعاد  مترمربع 60000 90000 72778

   ........  40×40موزاییک ایرانی با سنگ موزاییک معمولی به ابعاد  مترمربع 75000 130000 100263

 مترمربع 70000 130000 107812
به  5 يموزاییک فرنگی با خرده سنگ مرمر یا مرمریت تا نمره

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

 مترمربع 85000 110000 99167
به  5 يموزاییک فرنگی با خرده سنگ مرمر یا مرمریت تا نمره

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

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

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

   .........  30×30موزاییک ایرانی آجدار براي فرش محوطه به ابعاد  مترمربع 65000 110000  93125
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 1394حداقل، حداکثر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه محصوالت پالستیکی پوشش کف و دیوار: کل سال  -21

  
  1394 چتایی: کل سال حداقل، حداکثر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه مصالح پالستیکی و الستیکی و گروه -22

 
  

  قیمت واحد (ریال)
واحد 
  عنوان  مبادله

  حداقل  حداکثر  متوسط

  گروه محصوالت پالستیکی پوشش کف و دیوار     

222875 250000 175000 
  

 مترمربع
ــتیکی از نوع  ــخامت      کفپوش پالسـ متر میلی 5/1وینیل به ضـ

    ....................................................................................  صورت تایلبه

    صورت رولمتر بهمیلی 5/2کفپوش الستیکی آجدار به ضخامت  مترمربع 220000 280000 245000

    ..  رولصورت متر بهمیلی 3کفپوش الستیکی آجدار  به ضخامت  مترمربع 250000 420000 338000

231667 280000 185000 
  

 مترمربع
ــتیکی ــخامت   25×25از نوع وینیل به ابعاد     کفپوش پالسـ و ضـ

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

249500 270000 23000 
  

 مترمربع
ــتیکی از نوع وینیل به ابعاد     ــخامت   50×50کفپوش پالسـ و ضـ

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

  قیمت واحد (ریال)
واحد 
  عنوان  مبادله

  حداقل  حداکثر  متوسط

  گروه مصالح پالستیکی و الستیکی     
    ..........................  کیلوگرم در متر مکعب 20پالستوفوم (یونولیت)  مترمکعب 2500000 3000000 2733333

    .................مترمیلی 3ورق بدون موج اکریلیک به ضخامت حدود  مترمربع 450000 650000 575938

    ....................  مترمیلی 5/1تا  1ورق فایبرگالس ساده به ضخامت  مترمربع 103000  110000 106800

    ..................  مترمیلی 5/1تا 1دار به ضخامت ورق فایبرگالس موج مترمربع 103000  110000 106800

    ...................  مترسانتی10استایرن به ضخامت ورق بدون موج پلی مترمربع × × ×

  گروه چتایی     

    ............................................................................40×7گونی چتایی  یارد 1180 17200 14032

    ............................................................................45×9گونی چتایی  یارد  16000 18600 17200

    .........................................................................  40×10گونی چتایی  یارد 20000 22200 21033

    .........................................................................  45×11گونی چتایی  یارد 20000 24500 22291


