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 /رقم غیرقطعی است      *
 /تخمینی دارد يرقم جنبه      ×
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 مقدمه
ــعهفعالیت اهمیت با توجه به 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
هاي مربوط به ها و عقد پیمانورد هزینهآبر در نهایتریزي و اقالم، برنامه يبهاي پایه ها، فهرســتتعرفه يدر تهیه الزم از ابزارهاي ســاختمانی

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

سط مرکز آمار ایران يتهیه ساختمانی تو صالح  ست معاونت امور فنی  ،طرح آمارگیري از قیمت م شوربه درخوا  سازمان برنامه و بودجه ک
ماهه و ساالنه منتشر صورت نشریات ششماهه در سراسر کشور اجرا و نتایج آن بهصورت ششبه 1370سال تا  1365از سال  صورت گرفت که

و نشریات دوم) اجرا  يماههاول و شش يماههتهران در دو مرحله از سال (شش طرح با انجام تغییراتی، در سطح شهر 1374از سال  .شده است
شریه. .شده استماهه منتشر صورت ششآن به تغییرات متوسط قیمت مصالح درصد به همراه  1399 دوم ينیمهنتایج مربوط به  ،حاضر ين

سال وهمچنین نتایج مربوط به  )1398دوم  يمشـــابه ســـال قبـــل (نیمه ينیمه و )1399اول  ي(نیمه لـــقب ينیمه نسبت بـــهساختمانی 
 .دهـده مییرا ارا 1399

امیدواریم که اطالعات یاد شده،  ،گروه آمارهاي مسکن تهیه شده استکارشناس  مرکز آمار ایران توسط شاخص قیمت هااین نشریه در دفتر      
 .گیران را در انجام وظایف یاري دهدمسئوالن و تصمیم
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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 طرحمتو ي هاساختمانی مورد ا

 .است) 1399ي دوم (نیمه مورد نظر يدورهعمرانی در دست اجرا در شهرستان تهران در 
 

 هدف يجامعه
ساختمانی  صالح  سط کارگاهمعامله منتخبتمامی م ستان تهرانتولیدکننده یا عمده هايشده تو شهر سطح  ساختمانی در  صالح  شی م ر ب فرو

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

 آماري واحد
ساختمانی  صالح  ستان تهران هاي تولیدکننده یا عمدهتوسط کارگاه شدهمعامله منتخبهریک از م شهر سطح  ساختمانی در  صالح  شی م ر بفرو

 .دهدچارچوب مورد استفاده در طرح، واحد آماري این طرح را تشکیل می اساس
 

 گیرينمونهچارچوب 
ست شیهاي تولیدکننده یا عمدهکارگاه فهر صل فرو ساختمانی حا صالح  ن ای گیرينمونهچارچوب شود، هنگام میبه که پس از هر آمارگیري م

 .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

هاي ارگاه، تعدادي از کگیرينمونهترتیب که بر اساس طرح به این .شودگیري استفاده میهاز روش نمون ،در این طرحهاي نمونه براي انتخاب کارگاه
 .ودشنجام میگیري از اقالم ا، قیمتتبلتو با استفاده از ها صورت نمونه انتخاب و با مراجعه به این کارگاه، بهگیرينمونه موجود در چارچوب

ده مایی، حذف شآطریق داده هاي کاغذي) و نیز ورود اطالعات ازي سنتی کاغذ و قلم (ثبت اطالعات در پرسشنامهبدین ترتیب، استفاده از شیوه
 .است

 
 زمان آمارگیري

 .بوده است 1399سال  بهمن ماه زمان آمارگیري در این طرح،
 

 زمان آماري
 .شده استوري آگرد 1399سال ي دوم ماههششاطالعات مربوط به ، اجراي طرحاین مرحله از در 
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 اقالم آماري
سال در نیمه شاملاین ، اطالعات مورد نظر در 1399ي دوم  ست که در  از قلم 189 آمارگیري  ساختمانی بوده ا صالح  شرحگروه  17انواع م  به 

 .اندشدهبندي جدول زیر طبقه
 

 عنوان گروه
 تعداد اقالم 

 در گروه شده يریآمارگ

 1  ................................................................................................................................................................................................................ خاك

 7  ........................................................................................................................................................................... مصالح سنگی بتن و بنایی

 2  ........................................................................................................................................................................................ دارهاي ریشهسنگ

 19  .................................................................................................................................................................................. هاي تخت پالكسنگ

 11  .................................................................................................................................................................................................... آجر و سفال

 65  .................................................................................................................................... هاي فوالدي مورد مصرف در سازهلوله و پروفیل

 32  ............................................................................................................................................................................................................. میلگرد

 6  ................................................................................................................................................................................................ هاي فلزيورق

 4  .......................................................................................................................................................................................... هاي گالوانیزهورق

 7  ...................................................................................................................................................... سیمانی و بتنی يساختهقطعات پیش

 9  .......................................................................................................................................................................................................... موزاییک

 7  ................................................................................................................................................................................................................ چوب

 4  ........................................................................................................................................................................ چوبی يمصالح ساخته شده

 1  ....................................................................................................................................................................... چوبی يساختهقطعات پیش

 5  ................................................................................................................................................ پوشش کف و دیوار محصوالت پالستیکی

 5  ..................................................................................................................................................................... مصالح پالستیکی و الستیکی

 4  .............................................................................................................................................................................................................. چتایی

 

 تعریف قیمت
 مقدار پولی که ،ترتیببه این .واحد از مصالح ساختمانی مورد آمارگیري است 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 
قیمت عملی فروش قیمت مورد نظر در این طرح، ، 14 يیک یا قیمت یک کیلوگرم تیرآهن نمره يســنگ پالك صــیقلی تراورتن ســفید درجه

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

 

، 1399 دوم يتهران در نیمه ترین درصــد تغییرات قیمت مصــالح ســاختمانی مورد آمارگیري در ســطح شــهردر این قســمت، کمترین و بیش
 .شودارایه می) 1398دوم ي مشابه در سال قبل (نیمه ي) و نیمه1399اول  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 ، در1399 دوم يساختمانی در نیمه از قیمت مصالح نتایج آمارگیري بر ا
شه سط قیمت  افزایش ،»دارری شاهده میي همهمتو سی م صد داراي  8/95با  »طبیعیشن «ا ههاین گرو بین اقالمدر . شوداقالم مورد برر در
 .بوده است ي قبلنسبت به نیمه قیمتمتوسط  ن افزایشکمتریدرصد داراي  2/45با » سنگ قلوه«و  ترین افزایش متوسط قیمتبیش

توسط ترین افزایش م، بیششودمشاهده میي مشابه سال قبل نیمه، نسبت به در این نیمه این سه گروهاقالم هاي قیمتي متوسط با مقایسه   
 .درصد بوده است2/111با » ماسه شسته«متوسط قیمت مربوط به کمترین افزایش درصد و  185با » شن طبیعی«قیمت مربوط به 

 هاي تخت پالكسنگ گروه

سه سط قیمت اقالم مقای شانقبل  يدوره اب گروه ایني متو ست يدر همه هاقیمتافزایش  يدهندهن سط قیمت بیش. اقالم ا ترین افزایش متو
سنگ «مربوط به کمترین افزایش درصد و  4/51با  »یک يدرجه -صیقلی مرمریت گوهرخرم آبادسنگ پالك «قبل مربوط به  يدورهنسبت به 

 .در این گروه بوده استدرصد  0/9با » ي یکدرجه -تراورتن قرمزآذرشهرپالك صیقلی 

نسبت  متوسط قیمت افزایشترین شود، بیشمیمشابه سال قبل مشاهده ي نیمهاقالم در این نیمه نسبت به  هايقیمتمتوسط  يمقایسهبا    
سال قبل مربوط بهي دورهبه  شابه در  صورتی کرمانسنگ پالك « م ست و  6/101با  » ي یکدرجه -مرمریت کرم یا صد بوده ا کمترین  در

 .بوده استدرصد در این گروه  2/17ا ب»  تراورتن قرمزآذرشهرسنگ پالك صیقلی  «مربوط بهافزایش قیمت 

 آجر و سفال گروه

سه سبت به مقای سط قیمت اقالم این گروه در این دوره ن شانقبل  يدورهي متو شد. درتمام اقالم می ها قیمتافزایش  يدهندهن شتری با ن بی
کمترین افزایش مربوط به درصــد و  0/74با  »ســانتی4آجرماشــینی ســوراخ دارســفید «افزایش متوســط قیمت نســبت به دوره قبل مربوط به 

 درصد می باشد. 5/27با  »سانتی 5/5آجرماشینی سوراخ دار قرمز«

اقالم مورد بررسی در این  يهمه متوسط قیمتي مشابه سال قبل، افزایش با دوره 1399ي دوم ي نتایج حاصل از آمارگیري نیمهمقایسه با   
»  سانتی 5/5قزاقی آجر «قیمت و ترین افزایش بیشدرصد، داراي  6/146با  »سانتی 5/5آجر ماشینی سوراخ دار سفید « /شودده میهمشاگروه 

 .استافزایش قیمت بوده  کمترینداراي درصد  4/76با 
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 هاي فوالدي مورد مصرف در سازهپروفیلگروه لوله و 

 يمرهنبال پهن تیرآهن  «ي قبل مربوط به ترین افزایش قیمت نسبت به دورهبیش، »هاي فوالدي مورد مصرف در سازهلوله و پروفیل«در گروه 
 مواجه شدهدرصد کاهش متوسط قیمت نسبت به دوره قبل  9/18با  22ست که تیرآهن نمره ا بوده است و این درحالیدرصد  121 /2با » 18

 .است

سط ترین افزایش متوبیش که شودمشاهده می ،ي مشابه سال قبلهاي اقالم این گروه در این نیمه نسبت به نیمهي متوسط قیمتبا مقایسه 
درصد بوده  5/93با » 14 يتیرآهن نمره «متوسط قیمت مربوط به  کمترین افزایشدرصد و  9/200با » 24 ينمره تیرآهن«مربوط به  ،قیمت
 .است

 گروه میلگرد

سه سط قیمت اقالم این گروه با  يمقای شانقبل  يدورهمتو ست تمامیها در افزایش قیمت يدهندهن سط قی ترین افزایشبیش .اقالم ا مت متو
 .وده استب 5 /7با  » 50میلگرد ساده نمره «مربوط به  افزایشین کمتردرصد و  1/36با » 6 ينمره آجدارمیلگرد «مربوط به 

سه صل از آمارگیري نیمهمقای سال قبل يدورهبا  1399دوم  يي نتایج حا شابه  شان ،م سط قیمت  شیي افزایدهندهن  اقالم تمامیبودن متو
متوسط ترین افزایش بیشو  درصد 9/125با  »10ي نمره آجدارمیلگرد « مربوط به متوسط قیمت کمترین افزایش گروه،این  بین اقالم در .است

 .استدرصد بوده  148با » 6میلگرد ساده نمره «مربوط به  قیمت

 هاي فلزيورق گروه

متوســط قیمت  افزایش کمترین، دهدنشــان میقبل  يدورهاقالم در این دوره نســبت به ي متوســط قیمت مقایســه، »هاي فلزيورق«در گروه 
 .استدرصد بوده 3/41با » برنزورق «قیمت مربوط به ترین افزایش بیشدرصد و  2/8با » استیلورق «مربوط به 

توسط مافزایش  ترینبیشکه  شودمشاهده میي مشابه سال قبل هاي اقالم این گروه در این نیمه نسبت به نیمهي متوسط قیمتبا مقایسه
 .درصد بوده است9/41با » ورق مس«متوسط قیمت مربوط به  افزایش کمتریندرصد و  9/189با » برنزورق «قیمت مربوط به 

 گالوانیزه هايورق گروه

 می باشد درصد3/32با  »آبی کوره ايي ورق گالوانیزه«مربوط به ي قبل نسبت به دورهقیمت  افزایشترین بیش ،»گالوانیزه هايورق« در گروه
 .است شدهمواجه  قیمت نسبت به دوره قبل کاهش درصد 0/19با »کرکره اي يورق گالوانیزه«ست که ا و این در حالی

سه سط قیمتبا مقای سبت به نیمهي متو شاهده میهاي اقالم این گروه در این نیمه ن سال قبل م شابه  سط متافزایش ترین بیششود، ي م و
ــبت به دوره قیمت ــال قبلنس ــابه در س ــد و  9/55با  »آبی کوره ايي ورق گالوانیزه«مربوط به  ي مش ورق «مربوط به افزایش  کمتریندرص

 .درصد بوده است 0/36با » با موج ذوزنقهي گالوانیزه

 سیمانی و بتنی يساختهقطعات پیش گروه

سیمانی دیواري به ابعاد «، »سیمانی و بتنی يساختهقطعات پیش« در گروه سبت  درصد 0/82با » 10×20×40بلوك  افزایش متوسط قیمت  ن
 .است شدهي مشابه در سال قبل مواجه نسبت به دورهمتوسط قیمت  درصد افزایش  0/143 ودوره قبل  به 
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 گروه موزاییک

ــت  1399دوم  ينیمهنتایج آمارگیري  ــبت به دورهقیمت  افزایشترین که بیشنمایانگر آن اس ــنموزاییک ایرانی «مربوط به ي قبل نس گ با س
به  الشـــه ســـنگ مرمر یا مرمریتفرنگی با موزاییک  «ســـت که ا این در حالیو  اســـت درصـــد 9/48با » 30×30به ابعاد  موزاییک معمولی

 .درصد کاهش قیمت مواجه شده است  0/7با »  30×30ابعاد

مربوط متوسط قیمت  افزایشترین که بیشدهد ي مشابه سال قبل نشان میبا دوره 1399دوم  يي نتایج حاصل از آمارگیري در نیمهمقایسه
فرنگی با خرده سنگ موزاییک  «، مربوط به افزایش کمتریندرصد و  3/107با » 30×30به ابعاد  با سنگ موزاییک معمولیموزاییک ایرانی  «به 

  .درصد بوده است 5/54با » 30×30 به ابعاد  5مرمر یا مرمریت تا نمره 

 چوبی و قطعات پیش ساخته چوبی، مصالح ساخته شده چوبگروه 

سه ست که ي پیش با دورهآمارگیري این نتایج ي مقای ساخته «و »ي چوبیساختهگروه قطعات پیش«، »چوب«در گروه حاکی از آن ا صالح  م
سبت به دوره قبل و کاهش  8/6با   »لمیه چوبی «،  »شده چوبی سط قیمت ن صد افزایش متو سبت به  2/0در سط قیمت ن صد متو ي دورهدر

 .مواجه شده است مشابه سال قبل

 دیوارپوشش کف و  یکیگروه محصوالت پالست

ست  1399دوم  ينیمهنتایج آمارگیري  صوالت «که در گروه نمایانگر آن ا ستمح شش کف و د یکیپال بوط مرقیمت  ترین افزایش، بیش»واریپو
ستیکی از نوع وینیل به ابعاد «به  صد 3/32با » تایل صورت به مترمیلی 2ضخامت  و 25×25کفپوش پال ست  در  ست کها این درحالیو بوده ا
  است. شدهجه اموقیمت کاهش  درصد 1/1با » صورت تایل میلی متر به 5/1ضخامت کفپوش پالستیکی از نوع وینیل به «

سه صل از آمارگیري در نیمهمقای سال قبل با دوره 1399دوم  يي نتایج حا شابه  شان میي م ستیکی از نوع وینیل به  « دهد کهن کفپوش پال
ضخامت 25×25ابعاد  صد داراي بیش 1/75با  » تایل صورت به مترمیلی 2و  ستیکی از نوع وینیل به  «ترین افزایش و در ضخامت کفپوش پال

 .ترین افزایش قیمت بوده استکم داراي درصد 3/63 با»  صورت تایل میلی متر به 5/1

 یمصالح پالستیکی و الستیکهاي گروه

ست  1399دوم  ينیمهنتایج آمارگیري  ستیکی «که در گروه نمایانگر آن ا ستیکی و ال صالح پال شترین افزایش قیمت مربوط به   »م ورق  «بی
ضخامت  صد  7/34با  »میلی متر 5/1تا  1فایبر گالس موج دار به  ست. در  ست که این در حالیو بوده ا ستو فوم  « ا کیلوگرم 20(یونولیت) پال

 کاهش قیمت مواجه بوده است. درصد 5/7با  » در متر مکعب

شان میبا دوره 1399دوم  يي نتایج حاصل از آمارگیري در نیمهمقایسه ورق «بیشترین افزایش قیمت مربوط به  دهد کهي مشابه سال قبل ن
ضخامت  صد و کمترین افزایش قیمت مربوط به  1/54با  »میلی متر  5/1تا  1فایبر گالس موج دار به  ستو فوم (یونولیت)  «در کیلوگرم 20پال

 باشد. درصد می 1/11با   »در متر مکعب 

 

 گروه چتایی

افزایش متوسط قیمت نسبت  درصد 3/44با » 45×9گونی چتایی «، »چتایی«که در گروه نمایانگر آن است  1399دوم  ينیمهنتایج آمارگیري 
 .درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه بوده است 4/192با به دوره قبل و 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمودارها
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 1399ي دوم تا نیمه 1393ي اول از نیمه ي شستههقیمت ماسمتوسط روند تغییرات  -1نمودار 

 

 
 

 
 
 

 1399دوم  ينیمهتا  1393اول  ينیمهاز  سانتی متري 4آجرسوراخ دار سفید قیمت آجر فشاري و متوسط روند تغییرات  -2نمودار 

 
 
 
 
 













ال
ری







ال
ری

آجرفشاری سانتی۴آجرسوراخ دار سفید 
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 1399دوم  ينیمهتا  1393اول  ينیمهاز  16 ينمره تیرآهنو 14 ينمره قیمت تیرآهنمتوسط روند تغییرات  -3نمودار 

 

 
 
 

 1399ي دوم نیمه تا 1393ي اول از نیمه 12  میلگرد آجدارنمره و 14 میلگرد آجدارنمرهروند تغییرات متوسط قیمت  -4نمودار 
 

 
 
 
 
 



















ال
ری

١۴تیر اهن  ١۶تیرآهن 

















ال
ری

12میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار



 
 
 
 
 

هاي آماريجدول
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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
 1399وم د يدار: نیمههاي ریشهسنگ

 
 
 
 
 

 عنوان
واحد 
 مبادله

 درصد تغییر نسبت به قیمت واحد (ریال)

 قبل ينیمه متوسط حداکثر حداقل
 مشابه ينیمه

 در سال قبل

  گروه خاك        
     

 141/8 51/9 942857 1100000 850000 تن  ........................................................................ خاك رس طبیعی

ح سنگی بتن و بنایی   گروه مصال

 118/8 68/2 955455 1000000 800000 تن  ................................................................................. بادي يماسه

 123/6 87/6 1024615 1100000 850000 تن  .................................................. کفی) يطبیعی (ماسه يماسه

 111/2 47/8 929286 990000 850000 تن  ............................................................................... شسته يماسه

 124/5 49/1 1032727 1100000 950000 تن  ................................................ بندي شدهدانه يشسته يماسه

 185/0 95/8 1137500 1300000 1000000 تن  ................................................................................... شن طبیعی

 138/9 66/1 1073077 1250000 850000 تن  ................................... تونان -ايرودخانه مخلوط شن و ماسه

 124/4 45/2 980000 1020000 950000 تن  ...................................................................................... سنگ قلوه

گ شهگروه سن   دارهاي ری

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

 136/7 75/2 1464286 1550000 1400000 مترمربع  ................................................ دار الشترریشه يسنگ دو تیشه
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 1399 دوم يهاي تخت پالك: نیمهحداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه سنگ -2

 عنوان
واحد 
 مبادله

 درصد تغییر نسبت به قیمت واحد (ریال)

 متوسط حداکثر حداقل
 ينیمه
 قبل

 مشابه ينیمه
 در سال قبل

گ      هاي تخت پالكگروه سن
  

 ×× ×× × × × مترمربع  .................. ي یکدرجه -سنگ پالك صیقلی تراورتن سفید 

 50/4 11/1 1360714 1700000 1100000 مترمربع  ... کي یدرجه -اي کلنگی تراورتن سفید سنگ پالك تیشه

 40/6 15/6 1564286 1700000 1400000 مترمربع  کي یدرجه -سنگ پالك صیقلی تراورتن گردویی آذرشهر 

 17/2 9/0 1421429 1500000 1350000 مترمربع  ..... ي یکدرجه -پالك صیقلی تراورتن قرمز آذرشهر سنگ 

 82/2 28/7 1264286 1600000 1100000 مترمربع  ... ي یکدرجه -سیاه الشتر اصفهان  يسنگ پالك دوتیشه

 35/7 18/3 1221429 1350000 1100000 مترمربع  ........ ي یکدرجه -سنگ پالك صیقلی سیاه الشتر اصفهان 

 45/0 18/3 1314286 1450000 1200000 مترمربع  .................. ي یکدرجه -آباد سنگ پالك صیقلی سیاه نجف

 86/9 51/4 1167857 1300000 1100000 مترمربع  .. ي یکدرجه -آباد سنگ پالك صیقلی مرمریت گوهر خرم

 90/7 22/2 1287143 1500000 1100000 مترمربع  ................... ي یکدرجه -سنگ پالك صیقلی مرمریت آباده 

ـــورتی کرمان ـــیقلی مرمریت کرم یا ص ـــنگ پالك ص       -س
 مترمربع  ..................................................................................... ي یکدرجه

1200000 1450000 1310714 41/2 101/6 

 58/0 24/2 1175000 1300000 1100000 مترمربع  .......... ي یکدرجه -سنگ پالك صیقلی چینی ابري الیبید 

 34/3 23/9 1460714 1500000 1400000 مترمربع  ..... ي یکدرجه -سنگ پالك صیقلی چینی سفید الیگودرز 

 36/6 14/5 1885714 2200000 1700000 مترمربع  .............. ي یکدرجه -سنگ پالك صیقلی چینی سفید ازنا 

 31/6 24/8 1439286 1600000 1300000 مترمربع  ......... ي یکدرجه -ریز سنگ پالك صیقلی چینی سفید نی

 ×× ×× × × × کیلوگرم  ................................................... )کیسه ايپودر سنگ معمولی (

ي درجه -سنگ پالك صیقلی مرمریت صورتی بجستان 
  ..................................................................................................... یک

 53/9 35/5 1389286 1550000 1300000 مترمربع

 41/9 31/4 1525714 1750000 1300000 مترمربع  . ي یکدرجه -سنگ پالك صیقلی مرمریت صورتی سمیرم 

 27/0 20/7 1198571 1250000 1100000 مترمربع  یک يدرجه -نطنز  يسنگ پالك صیقلی گرانیت گل پنبه

 ×× ×× × × × مترمربع  .....کي یدرجه -سنگ پالك صیقلی گرانیت سبز پیرانشهر 
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 1399دوم  يحداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه آجر و سفال: نیمه -3

 

 عنوان
واحد 
 مبادله

 درصد تغییر نسبت به قیمت واحد (ریال)

 متوسط حداکثر حداقل
 ينیمه
 قبل

 مشابه ينیمه
 در سال قبل

آجر و سفال   گروه 

 85/6 56/1 9864 11000 9000 قالب  ........................................................................................ آجر فشاري

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

 ×× 74/0 10583 12000 8500 قالب  ....................................... سانتی 4دار سفید آجر ماشینی سوراخ

 146/6 52/8 10850 13000 8500 قالب  ................................... سانتی 5/5دار سفید آجر ماشینی سوراخ

 ×× 27/5 9071 11000 7500 قالب  ..................................... سانتی 5/5دار قرمز آجر ماشینی سوراخ

 87/0 37/6 16714 19000 16000 قالب  ......................................................................... سانتی 4آجر قزاقی 

 76/4 39/7 17464 20000 16000 قالب  ..................................................................... سانتی 5/5آجر قزاقی 

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

 ×× ×× × × × 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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ر دهاي فوالدي مورد مصرف منتخب گروه لوله و پروفیل حداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی -4
 1399 دوم ي: نیمهسازه

 عنوان
واحد 
 مبادله

 درصد تغییر نسبت به قیمت واحد (ریال)

 متوسط حداکثر حداقل
 ينیمه
 قبل

 مشابه ينیمه
 در سال قبل

هاي فوالدي مورد مصرف در گروه لوله و پروفیل
 سازه

 

 ×× ×× × × × کیلوگرم  ................................................................................... 8 ينمرهتیرآهن 
 ×× ×× 329200 350000 296000 کیلوگرم  ................................................................................ 10ي نمرهتیرآهن 
 ×× 65/9 294077 310000 280000 کیلوگرم  ................................................................................ 12ي نمرهتیرآهن 
 93/5 13/7- 126500 129000 125000 کیلوگرم  ................................................................................ 14ي نمرهتیرآهن 
 97/2 7/3 127500 129000 123000 کیلوگرم  ................................................................................ 16ي نمرهتیرآهن 
 97/5 2/2- 125071 128000 124000 کیلوگرم  ................................................................................ 18ي نمرهتیرآهن 
 123/4 12/3- 125214 127000 123000 کیلوگرم  ................................................................................ 20ي نمرهتیرآهن 
 120/3 18/9- 124071 126000 123000 کیلوگرم  ................................................................................ 22ي نمرهتیرآهن 
 200/9 31/4 166286 171000 164000 کیلوگرم  ................................................................................ 24ي نمرهتیرآهن 
 ×× ×× × × × کیلوگرم  ................................................................................ 26ي نمرهتیرآهن 
 ×× ×× × × × کیلوگرم  ................................................................................ 28ي نمرهتیرآهن 
 ×× ×× 300714 310000 300000 کیلوگرم  ................................................................................ 30ي نمرهتیرآهن 
 ×× 52/0 308571 320000 300000 کیلوگرم  ................................................................................ 32ي نمرهتیرآهن 
 ×× ×× × × × کیلوگرم  ................................................................................ 34ي نمرهتیرآهن 
 ×× ×× × × × کیلوگرم  ................................................................................ 36ي نمرهتیرآهن 
 ×× ×× × × × کیلوگرم  ................................................................................ 38ي نمرهتیرآهن 
 ×× ×× × × × کیلوگرم  ................................................................................ 40ي نمرهتیرآهن 

 ×× 84/6 394286 400000 370000 کیلوگرم  ................................................................. 10ي نمرهپهن تیرآهن بال
 ×× 85/6 400000 400000 400000 کیلوگرم  ................................................................. 12ي نمرهپهن تیرآهن بال
 ×× 101/1 435714 450000 400000 کیلوگرم  ................................................................. 14ي نمرهپهن تیرآهن بال
 ×× ×× × × × کیلوگرم  ................................................................. 16ي نمرهپهن تیرآهن بال
 ×× 121/2 282500 290000 280000 کیلوگرم  ................................................................. 18ي نمرهپهن تیرآهن بال
 ×× ×× × × × کیلوگرم  ................................................................. 20ي نمرهپهن تیرآهن بال

 × ×× × × × کیلوگرم  ................................................................. 22ي نمره پهنبالتیرآهن 
 ×× ×× × × × کیلوگرم  ................................................................. 24ي نمرهپهن تیرآهن بال
 ×× ×× × × × کیلوگرم  ................................................................. 26ي نمرهپهن تیرآهن بال
 ×× ×× × × × کیلوگرم  ................................................................. 28ي نمرهپهن تیرآهن بال
 ×× ×× × × × کیلوگرم  ................................................................. 30ي نمرهپهن تیرآهن بال
 ×× ×× × × × کیلوگرم  ................................................................. 32ي نمرهپهن تیرآهن بال
 ×× 80/9 390000 390000 390000 کیلوگرم  ................................................................. 34ي نمرهپهن تیرآهن بال
 ×× ×× × × × کیلوگرم  ................................................................. 36ي نمرهپهن تیرآهن بال
 ×× ×× × × × کیلوگرم  ................................................................. 38ي نمرهپهن تیرآهن بال
 ×× 81/0 400000 400000 400000 کیلوگرم  ................................................................. 40ي نمرهپهن 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 ر دهاي فوالدي مورد م
 (دنباله) 1399دوم  ي: نیمهسازه

 عنوان
واحد 
 مبادله

 درصد تغییر نسبت به قیمت واحد (ریال)

 قبل ينیمه متوسط حداکثر حداقل
 مشابه ينیمه

 در سال قبل

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

 122/5 9/5 127214 130000 125000 کیلوگرم  ......................................................................... 8ي ناودانی نمره
 123/5 8/1 127214 130000 125000 کیلوگرم  ....................................................................... 10ي ناودانی نمره
 123/0 8/6 127214 130000 125000 کیلوگرم  ....................................................................... 12ي ناودانی نمره
 121/6 8/9 127214 130000 125000 کیلوگرم  ....................................................................... 14ي ناودانی نمره
 120/5 7/9 127143 130000 125000 کیلوگرم  ....................................................................... 16ي ناودانی نمره
 119/3 8/6 127214 130000 125000 کیلوگرم  ....................................................................... 18ي ناودانی نمره
 118/4 8/4 127214 130000 125000 کیلوگرم  ....................................................................... 20ي ناودانی نمره
 118/9 8/5 127214 130000 125000 کیلوگرم  ....................................................................... 22ي ناودانی نمره
 119/3 8/5 127214 130000 125000 کیلوگرم  ....................................................................... 24ي ناودانی نمره
 ×× 8/5 127214 130000 125000 کیلوگرم  ....................................................................... 26ي ناودانی نمره
 ×× 8/4 127214 130000 125000 کیلوگرم  ....................................................................... 28ي ناودانی نمره
 ×× 8/5 127214 130000 125000 کیلوگرم  ....................................................................... 30ي ناودانی نمره
 125/8 10/2 129286 130000 125000 کیلوگرم  ......................................................................... 30ي نبشی نمره
 125/8 10/1 129286 130000 125000 کیلوگرم  ......................................................................... 40ي نبشی نمره
 125/8 10/1 129286 130000 125000 کیلوگرم  ......................................................................... 50ي نبشی نمره
 125/8 10/1 129286 130000 125000 کیلوگرم  ......................................................................... 55ي نبشی نمره
 125/8 10/3 129286 130000 125000 کیلوگرم  ......................................................................... 60ي نبشی نمره
 125/8 10/1 129286 130000 125000 کیلوگرم  ......................................................................... 70ي نبشی نمره
 125/8 10/5 129286 130000 125000 کیلوگرم  ......................................................................... 75ي نبشی نمره
 125/8 10/1 129286 130000 125000 کیلوگرم  ......................................................................... 80ي نبشی نمره
 125/8 9/9 129286 130000 125000 کیلوگرم  ......................................................................... 90ي نبشی نمره
 ×× ×× × × × کیلوگرم  ...................................................................... 100ي نبشی نمره
 125/8 10/0 129286 130000 125000 کیلوگرم  ...................................................................... 120ي نبشی نمره
 ×× ×× × × × کیلوگرم  ...................................................................... 150ي نبشی نمره
 ×× 11/1 130000 130000 130000 کیلوگرم  ........................................................................ 20ي سپري نمره
 ×× 11/0 130000 130000 130000 کیلوگرم  ........................................................................ 25ي سپري نمره
 110/4 10/9 130000 130000 130000 کیلوگرم  ........................................................................ 30ي سپري نمره
 110/2 11/0 130000 130000 130000 کیلوگرم  ........................................................................ 40ي سپري نمره
 109/7 10/9 130000 130000 130000 کیلوگرم  ........................................................................ 50ي سپري نمره
 ×× 10/7 130000 130000 130000 کیلوگرم  ........................................................................ 60ي سپري نمره
 ×× 10/6 130000 130000 130000 کیلوگرم  ........................................................................ 70ي سپري نمره
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 1399دوم  يحداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه میلگرد: نیمه -5

 عنوان
واحد 
 مبادله

 درصد تغییر نسبت به قیمت واحد (ریال)

 قبل ينیمه متوسط حداکثر حداقل
 مشابه ينیمه

 در سال قبل
       گروه میلگرد

 8/132 6/25 148071 149000 147000 کیلوگرم  ........................... میلگرد سادهي جوشی مش فوالدي با شبکه
 ×× 9/14 160000 162000 158000 کیلوگرم  ...................................................................................... مفتول سیاه

 ×× ×× × × × کیلوگرم  ........ 6ي ي جوشی مش فوالدي با میلگرد آجدار نمرهشبکه
 0/148 2/18 147063 150000 145000 کیلوگرم  ............................................................... 6ي نمره يمیلگرد ساده
 3/133 1/6 131214 137000 125000 کیلوگرم  .............................................................. 8ي نمره يمیلگرد ساده
 3/138 8/10 133286 141000 124000 کیلوگرم  ............................................................ 10ي نمره يمیلگرد ساده
 7/139 2/10 134607 140000 123500 کیلوگرم  ............................................................ 12ي نمره يمیلگرد ساده
 9/138 9/8 134464 140000 123500 کیلوگرم  ............................................................ 14ي نمره يمیلگرد ساده
 2/139 7/8 134321 140000 123500 کیلوگرم  ............................................................ 16ي نمره يمیلگرد ساده
 1/139 0/9 134536 140000 123500 کیلوگرم  ............................................................ 18ي نمره يمیلگرد ساده
 7/140 5/9 135179 150000 123500 کیلوگرم  ............................................................ 20ي نمره يمیلگرد ساده
 3/139 8/8 134393 140000 123500 کیلوگرم  ............................................................ 22ي نمره يمیلگرد ساده

 ×× ×× × × × کیلوگرم  ............................................................ 24ي نمره يسادهمیلگرد 
 ×× ×× × × × کیلوگرم  ............................................................ 26ي نمره يمیلگرد ساده
 2/137 1/8 133464 139000 123500 کیلوگرم  ............................................................ 28ي نمره يمیلگرد ساده
 6/136 5/6 133464 139000 124000 کیلوگرم  ............................................................ 30ي نمره يمیلگرد ساده
 0/138 1/6 133643 140000 124000 کیلوگرم  ............................................................ 32ي نمره يمیلگرد ساده
 8/137 7/5 133500 140000 124000 کیلوگرم  ............................................................ 50ي نمره يمیلگرد ساده

 9/143 1/36 146643 150000 145000 کیلوگرم  ................................................................. 6ي میلگرد آجدار نمره
 1/134 7/25 132357 141000 122000 کیلوگرم  ................................................................. 8ي میلگرد آجدار نمره
 9/125 3/20 126464 135000 123000 کیلوگرم  .............................................................. 10ي میلگرد آجدار نمره
 0/134 9/20 128607 136000 123000 کیلوگرم  .............................................................. 12ي میلگرد آجدار نمره
 9/127 5/18 125464 127000 123000 کیلوگرم  .............................................................. 14ي میلگرد آجدار نمره
 3/127 4/18 125429 127000 123000 کیلوگرم  .............................................................. 16ي میلگرد آجدار نمره
 7/127 3/18 125393 127000 123000 کیلوگرم  .............................................................. 18ي میلگرد آجدار نمره
 3/126 9/17 124893 126000 123000 کیلوگرم  .............................................................. 20ي میلگرد آجدار نمره
 5/127 8/17 125250 127000 123000 کیلوگرم  .............................................................. 22ي میلگرد آجدار نمره
 ×× ×× × × × کیلوگرم  .............................................................. 24ي میلگرد آجدار نمره
 ×× ×× × × × کیلوگرم  .............................................................. 26ي میلگرد آجدار نمره
 1/128 3/19 125571 128500 123000 کیلوگرم  .............................................................. 28ي میلگرد آجدار نمره
 8/126 1/19 125179 126000 123000 کیلوگرم  .............................................................. 30ي میلگرد آجدار نمره
 6/126 2/19 125321 127000 123000 کیلوگرم  .............................................................. 32ي میلگرد آجدار نمره



  27                                                                                                                  1399 دوم ينیمه -نتایج آمارگیري از قیمت مصالح ساختمانی

 

 هاي گالوانیزه:هاي فلزي و گروه ورقمنتخب گروه ورقحداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی  -6
 1399دوم  ينیمه

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

  1399دوم 

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

 متوسط حداکثر حداقل
 ينیمه
 قبل

 مشابه ينیمه
 در سال قبل

  سیمانی و بتنی يساختهگروه قطعات پیش
     

 143/0 82/0 35714 38000 34000 قالب  .................................... 10×20×40بلوك سیمانی دیواري به ابعاد 
 ×× ×× × × × قالب  .................................... 20×20×40بلوك سیمانی دیواري به ابعاد 

 ×× ×× × × × متر  .................................................... 10ي نمره سیمانی معمولی يلوله
 ×× ×× × × × متر  .................................................... 15ي نمرهي سیمانی معمولی لوله
 ×× ×× × × × متر  .................................................... 20ي نمرهي سیمانی معمولی لوله

 ×× ×× × × × مربعمتر  .......................................................................................... کفپوش بتنی
 ×× ×× × × × متر  ........................................................................................... کول سیمانی

 عنوان
واحد 
 مبادله

 درصد تغییر نسبت به قیمت واحد (ریال)

 متوسط حداکثر حداقل
 ينیمه
 قبل

 مشابه ينیمه
 در سال قبل

  هاي فلزيگروه ورق
     

 ×× ×× × × × کیلوگرم  ............................................. مترمیلی 3ورق سیاه به ضخامت بیش از 
 63/0 8/2 764286 780000 750000 کیلوگرم  .................................................................................................. ورق استیل

 41/9 28/8 2447143 2480000 2410000 کیلوگرم  ...................................................................................................... ورق مس
 189/9 41/3 1864286 1900000 1850000 کیلوگرم  ....................................................................................................... ورق برنز

 ×× ×× 659231 690000 630000 کیلوگرم  ............................................................................... پروفیل برنزي توخالی
 ×× ×× 1262143 1350000 1200000 کیلوگرم  ................................................................................. پروفیل برنزي توپر  

وانیزهگروه ورق     هاي گال

 ×× 14/8 235071 240000 230000 کیلوگرم  ....................................................................... صاف يورق گالوانیزه

 41/0 19/0- 224143 227000 220000 کیلوگرم  ................................................................ ايکرکره يورق گالوانیزه

 55/9 32/3 274857 280000 270000 کیلوگرم  ......................................................... آبی کوره اي يورق گالوانیزه

 36/0 18/0- 224429 229000 220000 کیلوگرم  ........................................................... گالوانیزه با موج ذوزنقهورق 
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 1399دوم  ينیمه موزاییک:حداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه  -8

 عنوان
واحد 
 مبادله

 درصد تغییر نسبت به قیمت واحد (ریال)

 متوسط حداکثر حداقل
 ينیمه
 قبل

 ي مشابهنیمه
 در سال قبل

ک        گروه موزایی

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

 102/1 40/0 346429 450000 300000 مترمربع  ............................................ 30×30موزاییک سیمانی ساده به ابعاد 
 107/3 48/9 367500 450000 300000 مترمربع  .......... 30×30موزاییک ایرانی با سنگ موزاییک معمولی به ابعاد 
 73/4 27/4 387273 450000 350000 مترمربع  .......... 40×40موزاییک ایرانی با سنگ موزاییک معمولی به ابعاد 

به  5 يمرمر یا مرمریت تا نمرهموزاییک فرنگی با خرده سنگ 
  ............................................................................................ 30×30ابعاد 

 مترمربع
350000 420000 385000 12/0 54/5 

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

 مترمربع
350000 460000 432727 19/1 63/2 

ـــنگ مرمر یا مرمریت  نمره و  5 يموزاییک فرنگی با خرده س
  ............................................................................ 30×30باالتر به ابعاد 

 ×× ×× × × × مترمربع

 ×× -0/7 400000 420000 380000 مترمربع  . 30×30موزاییک فرنگی با الشه سنگ مرمر یا مرمریت به ابعاد 

 79/5 42/4 376923 420000 310000 مترمربع  ........... 30×30براي فرش محوطه به ابعاد  موزاییک ایرانی آجدار

 
 وچوبی  يشده متوسط و درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه چوب، گروه مصالح ساختهحداقل، حداکثر،  -9

 1399دوم  يچوبی: نیمه يساختهقطعات پیش گروه

 عنوان
واحد 
 مبادله

 درصد تغییر نسبت به قیمت واحد (ریال)

 متوسط حداکثر حداقل
 ينیمه
 قبل

 مشابه ينیمه
 در سال قبل

       چوبگروه 
 ×× ×× × × × مترمکعب ................................................................................... تراورس خارجی

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

 ×× ×× × × × مترمکعب ........................................................ 10×10ابعاد ي ایرانی به تخته

 ×× ×× × × × مترمکعب ................................................................. چوب چهار تراش خارجی
 ×× ×× × × × مترمکعب .................................................................... چوب چهار تراش ایرانی

 ×× ×× × × × مترمکعب ............................................................................................ الوار ایرانی

ح ساخته شده   چوبی يگروه مصال
 ×× ×× × × × مترمربع ................................................... مترمیلی 3تخته فیبر به ضخامت 

 ×× ×× × × × مترمربع .......................................................... مترمیلی 5نئوپان به ضخامت 
 ×× ×× × × × مترمربع ....................................................... مترمیلی 16نئوپان به ضخامت 

صنوبر، ممرز و سایر متري ایرانی راش، ملج، میلی 63الیی سه
 مترمربع ................................................................................................... هاگونه

 
× 

 
× 

 
× 

 
×× 

 
×× 

  چوبی يساختهگروه قطعات پیش
 0/2- 6/8 798571 950000 700000 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
 1399 دومي نیمه

 عنوان
واحد 
 مبادله

 درصد تغییر نسبت به قیمت واحد (ریال)

 متوسط حداکثر حداقل
 ينیمه
 قبل

 مشابه ينیمه
 در سال قبل

       گروه محصوالت پالستیکی پوشش کف و دیوار

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

 3/63 -1/1 1172500 1300000 1100000 مترمربع

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

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

و ضخامت  25×25کفپوش پالستیکی از نوع وینیل به ابعاد 
 ......................................................................... صورت تایلمتر بهمیلی2

 1/75 3/32 1257143 1400000 1100000 مترمربع

و ضخامت  50×50کفپوش پالستیکی از نوع وینیل به ابعاد 
 ......................................................................... صورت تایلمتر بهمیلی2

 1/74 9/7 1371250 1580000 1100000 مترمربع

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

 1399دوم  ينیمه

 
 

 عنوان
واحد 
 مبادله

 درصد تغییر نسبت به قیمت واحد (ریال)

 متوسط حداکثر حداقل
 ينیمه
 قبل

 مشابه ينیمه
 در سال قبل

ح پالستیکی و الستیکی        گروه مصال

 1/11 -5/7 6041667 6500000 5500000 مترمکعب  .............................کیلوگرم در مترمکعب 20پالستوفوم (یونولیت) 
 ×× ×× 3810714 4100000 3700000 مترمربع  ................. مترمیلی 3ورق بدون موج اکریلیک به ضخامت حدود 

 9/39 8/25 433636 460000 410000 مترمربع  ..................... مترمیلی 1/5تا  1ورق فایبرگالس ساده به ضخامت 
 1/54 7/34 438182 480000 410000 مترمربع  ................. مترمیلی 1/5 تا 1دار به ضخامت ورق فایبرگالس موج

 ×× ×× 3321429 3500000 3100000 مترمربع  .................. مترمیلی 10ورق بدون موج پلی استایرن به ضخامت 

 گروه چتایی
 

 ×× ×× ×× ×× ×× یارد  ................................................................................ 40×7گونی چتایی 
 4/192 3/44 213071 250000 175000 یارد  ................................................................................ 45×9گونی چتایی 
 ×× ×× ×× ×× ×× یارد  ............................................................................. 40×10گونی چتایی 

 ×× ×× ×× ×× ×× یارد  ............................................................................. 45×11چتایی گونی 
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 هايحداقل، حداکثر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه خاك، گروه مصالح سنگی بتن و بنایی و گروه سنگ -12
 1399 دار: کل سالریشه

 عنوان
واحد 
 مبادله

 قیمت واحد (ریال)

 متوسط حداکثر حداقل

 گروه خاك      

 
 
 
 

   

 781786 1100000 550000 تن  ................................................................................... خاك رس طبیعی
 

ح سنگی بتن و بنایی  گروه مصال
 

 761818 1000000 500000 تن  ............................................................................................ بادي يماسه

 785385 1100000 450000 تن  ............................................................ کفی) يطبیعی (ماسه يماسه

 778929 990000 550000 تن  ......................................................................................... شسته يماسه

 862727 1100000 570000 تن  .......................................................... بندي شدهدانه يشسته يماسه

 859167 1300000 500000 تن  .............................................................................................. طبیعیشن 

 859615 1250000 550000 تن  .............................................. تونان -ايرودخانه مخلوط شن و ماسه

 827500 1020000 500000 تن  ................................................................................................ سنگ قلوه

گ شهگروه سن   دارهاي ری

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

 1150000 1550000 800000 مترمربع  ......................................................... دار الشترریشه يسنگ دو تیشه
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 1399هاي تخت پالك: کل سال حداقل، حداکثر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه سنگ -13

 عنوان
واحد 
 مبادله

 قیمت واحد (ریال)

 متوسط حداکثر حداقل

گ      هاي تخت پالكگروه سن

 × × × مترمربع  ........................... یکي درجه -سنگ پالك صیقلی تراورتن سفید

 1292500 1700000 950000 مترمربع  ............ یکي درجه -اي کلنگی تراورتن سفیدسنگ پالك تیشه

 1458929 1700000 1200000 مترمربع  ........ یکي درجه -سنگ پالك صیقلی تراورتن گردویی آذرشهر

 1362500 1500000 1100000 مترمربع  .............. یکي درجه -سنگ پالك صیقلی تراورتن قرمز آذرشهر

 1123214 1600000 900000 مترمربع  ............ یکي درجه -سیاه الشتر اصفهان يدوتیشهسنگ پالك 

 1126786 1350000 900000 مترمربع  ................. یکي درجه -سنگ پالك صیقلی سیاه الشتر اصفهان

 1212500 1450000 1000000 مترمربع  ........................... یکي درجه -آبادسنگ پالك صیقلی سیاه نجف

 969643 1300000 700000 مترمربع  ........... یکي درجه -آبادسنگ پالك صیقلی مرمریت گوهر خرم

 1170357 1500000 900000 مترمربع  ........................... یکي درجه -سنگ پالك صیقلی مرمریت آباده 

مان ـــورتی کر یا ص یت کرم  ـــیقلی مرمر نگ پالك ص ـــ                    -س
 مترمربع  ............................................................................................. یکي درجه

800000 1450000 1119643 

 1060714 1300000 850000 مترمربع  ................... یکي درجه -سنگ پالك صیقلی چینی ابري الیبید

 1319643 1500000 1100000 مترمربع  .............. یکي درجه -سنگ پالك صیقلی چینی سفید الیگودرز

 1766071 2200000 1480000 مترمربع  ....................... یکي درجه -سنگ پالك صیقلی چینی سفید ازنا

 1296429 1600000 1050000 مترمربع  .................. یکي درجه -ریزسنگ پالك صیقلی چینی سفید نی

 × × × کیلوگرم  ............................................................ اي)پودر سنگ معمولی (کیسه

 1207143 1550000 900000 مترمربع  ........یکي درجه -سنگ پالك صیقلی مرمریت صورتی بجستان

 1343214 1750000 1050000 مترمربع  .......... یکي درجه -سنگ پالك صیقلی مرمریت صورتی سمیرم

 1095714 1250000 950000 مترمربع  ......... یکي درجه -نطنز يسنگ پالك صیقلی گرانیت گل پنبه

 × × × مترمربع  ............. یکي درجه -سنگ پالك صیقلی گرانیت سبز پیرانشهر
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 1399 حداقل، حداکثر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه آجر و سفال: کل سال -14

 
 
 

 عنوان
واحد 
 مبادله

 قیمت واحد (ریال)

 متوسط حداکثر حداقل

آجر و سفال   گروه 

 8091 11000 5000 قالب  ............................................................................................... آجر فشاري

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

 8333 12000 5000 قالب  .............................................. سانتی 4دار سفید آجر ماشینی سوراخ

 8975 13000 6500 قالب  ............................................ سانتی 55دار سفید آجر ماشینی سوراخ

 8093 11000 6500 قالب  ............................................. سانتی 55دار قرمز آجر ماشینی سوراخ

 14429 19000 11000 قالب  ................................................................................ سانتی 4آجر قزاقی 

 14982 20000 11000 قالب  ............................................................................. سانتی 55آجر قزاقی 

 × × × 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  ......................................54×13×25سفال کفشک فوندوله به ابعاد 



  33                                                                                                                  1399 دوم ينیمه -نتایج آمارگیري از قیمت مصالح ساختمانی

 

 هاي فوالدي مورد مصرف در سازه: حداقل، حداکثر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه لوله و پروفیل -15
 1399 سال کل

 عنوان
واحد 
 مبادله

 قیمت واحد (ریال)

 متوسط حداکثر حداقل

     ههاي فوالدي مورد مصرف در سازگروه لوله و پروفیل

 × × × کیلوگرم  .................................................................................... 8ي نمرهتیرآهن 
 247333 350000 140000 کیلوگرم  ................................................................................. 10ي نمرهتیرآهن 
 235654 310000 175000 کیلوگرم  ................................................................................. 12ي نمرهتیرآهن 
 136536 176000 125000 کیلوگرم  ................................................................................. 14ي نمرهتیرآهن 
 123143 142000 115000 کیلوگرم  ................................................................................. 16ي نمرهتیرآهن 
 126446 130000 116000 کیلوگرم  ................................................................................. 18ي نمرهتیرآهن 
 134021 145000 123000 کیلوگرم  ................................................................................. 20ي نمرهتیرآهن 
 138496 155200 123000 کیلوگرم  ................................................................................. 22ي نمرهتیرآهن 
 146418 171000 124000 کیلوگرم  ................................................................................. 24ي نمرهتیرآهن 
 × × × کیلوگرم  ................................................................................. 26ي نمرهتیرآهن 
 × × × کیلوگرم  ................................................................................. 28ي نمرهتیرآهن 
 247036 310000 152000 کیلوگرم  ................................................................................. 30ي نمرهتیرآهن 
 255786 320000 195000 کیلوگرم  ................................................................................. 32ي نمرهتیرآهن 
 × × × کیلوگرم  ................................................................................. 34ي نمرهتیرآهن 
 × × × کیلوگرم  ................................................................................. 36ي نمرهتیرآهن 
 × × × کیلوگرم  ................................................................................. 38ي نمرهتیرآهن 
 × × × کیلوگرم  ................................................................................. 40ي نمرهتیرآهن 

 303964 400000 210000 کیلوگرم  .................................................................. 10ي نمرهپهن تیرآهن بال
 307786 400000 215000 کیلوگرم  .................................................................. 12ي نمرهپهن تیرآهن بال
 326179 450000 215000 کیلوگرم  .................................................................. 14ي نمرهپهن تیرآهن بال
 × × × کیلوگرم  .................................................................. 16ي نمرهپهن تیرآهن بال
 205107 290000 126000 کیلوگرم  .................................................................. 18ي نمرهپهن تیرآهن بال
 × × × کیلوگرم  .................................................................. 20ي نمرهپهن تیرآهن بال
 × × × کیلوگرم  .................................................................. 22ي نمرهپهن تیرآهن بال
 × × × کیلوگرم  .................................................................. 24ي نمرهپهن تیرآهن بال
 × × × کیلوگرم  .................................................................. 26ي نمرهپهن تیرآهن بال
 × × × کیلوگرم  .................................................................. 28ي نمرهپهن تیرآهن بال
 × × × کیلوگرم  .................................................................. 30ي نمرهپهن تیرآهن بال
 × × × کیلوگرم  .................................................................. 32ي نمرهپهن تیرآهن بال
 299556 390000 215000 کیلوگرم  .................................................................. 34ي نمرهپهن تیرآهن بال
 × × × کیلوگرم  .................................................................. 36ي نمرهپهن تیرآهن بال
 × × × کیلوگرم  .................................................................. 38ي نمرهپهن تیرآهن بال
 310500 400000 220000 کیلوگرم  ................................................................. 40ي نمره پهن تیرآهن بال
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هـاي فـوالدي مـورد مصـرف در حداقل، حداکثر و متوسـط قیمـت مصـالح سـاختمانی منتخـب گـروه لولـه و پروفیل -15
 (دنباله) 1399 سال سازه: کل

 

 عنوان
واحد 
 مبادله

 قیمت واحد (ریال)

 متوسط حداکثر حداقل

 × × × کیلوگرم  ................................................................................. 56ي نمره ناودانی 
 121696 130000 115000 کیلوگرم  .................................................................................... 8ي نمره ناودانی 
 122446 130000 115000 کیلوگرم  ................................................................................. 10ي نمره ناودانی 
 122161 130000 115000 کیلوگرم  ................................................................................. 12ي نمره ناودانی 
 122018 130000 110000 کیلوگرم  ................................................................................. 14ي نمره ناودانی 
 122482 130000 114000 کیلوگرم  ................................................................................. 16ي نمره ناودانی 
 122196 130000 115000 کیلوگرم  ................................................................................. 18ي نمره ناودانی 
 122304 130000 115000 کیلوگرم  ................................................................................. 20ي نمره ناودانی 
 122232 130000 115000 کیلوگرم  ................................................................................. 22ي نمره ناودانی 
 122214 130000 115000 کیلوگرم  ................................................................................. 24ي نمره ناودانی 
 122232 130000 115000 کیلوگرم  ................................................................................. 26ي نمره ناودانی 

 122268 130000 115000 کیلوگرم  ................................................................................. 28ي نمره ناودانی 
 122250 130000 115000 کیلوگرم  ................................................................................. 30ي نمره ناودانی 
 123321 130000 115000 کیلوگرم  ................................................................................... 30ي نمره نبشی 
 123339 130000 115000 کیلوگرم  ................................................................................... 40ي نمره نبشی 
 123357 130000 115000 کیلوگرم  ................................................................................... 50ي نمره نبشی 
 123375 130000 115000 کیلوگرم  ................................................................................... 55ي نمره نبشی 
 123232 130000 115000 کیلوگرم  ................................................................................... 60ي نمره نبشی 
 123375 130000 115000 کیلوگرم  ................................................................................... 70ي نمره نبشی 
 123125 130000 110000 کیلوگرم  ................................................................................... 75ي نمره نبشی 
 123339 130000 115000 کیلوگرم  ................................................................................... 80ي نمره نبشی 
 123446 130000 115000 کیلوگرم  ................................................................................... 90ي نمره نبشی 
 × × × کیلوگرم  ................................................................................ 100ي نمره نبشی 
 123411 130000 115000 کیلوگرم  ................................................................................ 120ي نمره نبشی 
 × × × کیلوگرم  ................................................................................ 150ي نمره نبشی 
 123482 130000 115000 کیلوگرم  .................................................................................. 20ي نمره سپري 

 123554 130000 115000 کیلوگرم  .................................................................................. 25ي نمره سپري 
 123625 130000 115000 کیلوگرم  .................................................................................. 30ي نمره سپري 
 123571 130000 115000 کیلوگرم  .................................................................................. 40ي نمره سپري 
 123589 130000 115000 کیلوگرم  .................................................................................. 50ي نمره سپري 
 123696 130000 115000 کیلوگرم  .................................................................................. 60ي نمره سپري 

 123768 130000 115000 کیلوگرم  .................................................................................. 70ي نمره سپري 
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 1399حداقل، حداکثر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه میلگرد: کل سال  -16

 عنوان
واحد 
 مبادله

 قیمت واحد (ریال)

 متوسط حداکثر حداقل

     گروه میلگرد

 132483 149000 116000 کیلوگرم  ................................... ي جوشی مش فوالدي با میلگرد سادهشبکه
 150095 162000 135000 کیلوگرم  ............................................. میلی متر 5/1به ضخامت  مفتول سیاه

 × × × کیلوگرم  ..................... 6ي جوشی مش فوالدي با میلگرد ساده نمره شبکه
 132659 150000 122000 کیلوگرم  ...................................................................... 6ي نمره يسادهمیلگرد 

 127429 137000 120000 کیلوگرم  ...................................................................... 8ي نمره يمیلگرد ساده
 126786 141000 100000 کیلوگرم  ................................................................... 10ي نمره يمیلگرد ساده
 128375 140000 110000 کیلوگرم  ................................................................... 12ي نمره يمیلگرد ساده
 128982 140000 120000 کیلوگرم  ................................................................... 14ي نمره يمیلگرد ساده
 128946 140000 120000 کیلوگرم  ....................................................................16ي نمره يمیلگرد ساده
 129404 140000 120000 کیلوگرم  ................................................................... 18ي نمره يمیلگرد ساده
 129339 150000 120000 کیلوگرم  ................................................................... 20ي نمره يمیلگرد ساده
 128946 140000 120000 کیلوگرم  ................................................................... 22ي نمره يمیلگرد ساده
 × × × کیلوگرم  ................................................................... 24ي نمره يمیلگرد ساده
 × × × کیلوگرم  ....................................................................26ي نمره يمیلگرد ساده
 128482 139000 120000 کیلوگرم  ................................................................... 28ي نمره يمیلگرد ساده
 129411 139000 121000 کیلوگرم  ................................................................... 30ي نمره يمیلگرد ساده
 129821 140000 122000 کیلوگرم  ................................................................... 32ي نمره يمیلگرد ساده
 129929 140000 122000 کیلوگرم  ................................................................... 50ي نمره يمیلگرد ساده

 127179 150000 104000 کیلوگرم  ......................................................................... 6ي نمرهمیلگرد آجدار 
 118821 141000 104000 کیلوگرم  ......................................................................... 8ي نمرهمیلگرد آجدار 
 115804 135000 102000 کیلوگرم  ...................................................................... 10ي نمرهمیلگرد آجدار 
 117482 136000 102000 کیلوگرم  ...................................................................... 12ي نمرهمیلگرد آجدار 
 115661 127000 102000 کیلوگرم  ...................................................................... 14ي نمرهمیلگرد آجدار 
 115679 127000 102000 کیلوگرم  ...................................................................... 16ي نمرهمیلگرد آجدار 
 115696 127000 102000 کیلوگرم  ...................................................................... 18ي نمرهمیلگرد آجدار 
 115411 126000 102000 کیلوگرم  ...................................................................... 20ي نمرهمیلگرد آجدار 
 115804 127000 102000 کیلوگرم  ...................................................................... 22ي نمرهمیلگرد آجدار 
 × × × کیلوگرم  ...................................................................... 24ي نمرهمیلگرد آجدار 

 × × × کیلوگرم  ...................................................................... 26ي نمره آجدارمیلگرد 
 115429 128500 103000 کیلوگرم  ...................................................................... 28ي نمرهمیلگرد آجدار 
 115143 126000 103000 کیلوگرم  ...................................................................... 30ي نمرهمیلگرد آجدار 
 115232 127000 103000 کیلوگرم  ...................................................................... 32ي نمرهمیلگرد آجدار 
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 1399 هاي گالوانیزه: کل سالهاي فلزي و گروه ورقحداکثر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه ورقحداقل،  -17

واحد  قیمت واحد (ریال)
 مبادله

 عنوان
 حداقل حداکثر متوسط

 هاي فلزيگروه ورق    

  ......................................... مترمیلی 3ورق سیاه به ضخامت بیش از  کیلوگرم × × ×

  .............................................................................................. ورق استیل کیلوگرم 690000 780000 735357

  .................................................................................................. ورق مس کیلوگرم 1800000 2480000 2283000

  ................................................................................................... ورق برنز کیلوگرم 1250000 1900000 1591837

  ............................................................................پروفیل برنزي توخالی کیلوگرم × × ×

  ................................................................................. پروفیل برنزي توپر کیلوگرم × × ×

  
 

وانیزه گروه ورق   هاي گال

  ............................................................................ صاف يورق گالوانیزه کیلوگرم 185000 240000 219902

  ..................................................................... ايکرکرهي ورق گالوانیزه کیلوگرم 220000 305556 250365

  ............................................................... آبی کوره اي يورق گالوانیزه کیلوگرم 166667 280000 241298

  ............................................................. ي با موج ذوزنقهورق گالوانیزه کیلوگرم 200000 322222 249079

 
 1399سیمانی و بتنی: کل سال  يساختهحداقل، حداکثر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه قطعات پیش -18

 قیمت واحد (ریال)
واحد 
 مبادله

 عنوان
 حداقل حداکثر متوسط

 سیمانی و بتنی يساختهگروه قطعات پیش    

  ......................................... 10×20×40بلوك سیمانی دیواري به ابعاد  قالب 16000 38000 27133

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

  ....................................................... 10ي ي سیمانی معمولی نمرهلوله متر × × ×

  ....................................................... 15ي ي سیمانی معمولی نمرهلوله متر × × ×

  ....................................................... 20ي ي سیمانی معمولی نمرهلوله متر × × ×

  .............................................................................................. کفپوش بتنی مربعمتر × × ×

  .............................................................................................. کول سیمانی متر × × ×
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 1399حداقل، حداکثر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه موزاییک: کل سال  -19

 

 چوبی و گروه قطعات يحداقل، حداکثر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه چوب، گروه مصالح ساخته شده -20
 1399چوبی: کل سال  يساختهپیش

واحد  قیمت واحد (ریال)
 مبادله

 عنوان
 حداقل حداکثر متوسط

 گروه چوب    
  ....................................................................................... تراورس خارجی مترمکعب × × ×
  .................................................................................... نراد خارجی تخته مترمکعب × × ×
  ...........................................................................................تراورس ایرانی مترمکعب × × ×
  ............................................................. 10×10ابعاد ي ایرانی به تخته مترمکعب × × ×
  ...................................................................... چوب چهار تراش خارجی مترمکعب × × ×
  ......................................................................... چوب چهار تراش ایرانی مترمکعب × × ×
  ................................................................................................. الوار ایرانی مترمکعب × × ×
ح   × × ×  چوبی يساخته شدهگروه مصال
  ........................................................ مترمیلی 3تخته فیبر به ضخامت  مترمربع × × ×
  .............................................................. مترمیلی 5نئوپان به ضخامت  مترمربع × × ×
  ............................................................ مترمیلی 16نئوپان به ضخامت  مترمربع × × ×

× × × 
 

 مترمربع
متري ایرانی راش، ملج، صنوبر، ممرز و سایر میلی 63الیی سه

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

  ............................................................................................ چوبی يلمبه مترمربع 640000 950000 764762

واحد  (ریال)قیمت واحد 
 مبادله

 عنوان
 حداقل حداکثر متوسط

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

  .......................................... 30×30موزاییک سیمانی ساده به ابعاد  مترمربع 200000 450000 296964
  ........ 30×30ابعاد موزاییک ایرانی با سنگ موزاییک معمولی به  مترمربع 200000 450000 307143
  ........ 40×40موزاییک ایرانی با سنگ موزاییک معمولی به ابعاد  مترمربع 280000 450000 345682

364318 430000 220000 
 مترمربع

به  5 يموزاییک فرنگی با خرده سنگ مرمر یا مرمریت تا نمره
  .......................................................................................... 30×30ابعاد 

396522 460000 300000 
 مترمربع

به  5 يیا مرمریت تا نمرهموزاییک فرنگی با خرده سنگ مرمر 
  .......................................................................................... 40×40ابعاد 

 
× 

 
× 

 
 مترمربع ×

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

  30×30موزاییک فرنگی با الشه سنگ مرمر یا مرمریت به ابعاد  مترمربع 350000 480000 415000
  .......... 30×30ایرانی آجدار براي فرش محوطه به ابعاد موزاییک  مترمربع 220000 420000 320769
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 قیمت واحد (ریال)
واحد 
 مبادله

 عنوان
 حداقل حداکثر متوسط

 کف و دیوارگروه محصوالت پالستیکی پوشش     

 مترمربع 1100000 1300000 1178667
به ضـــخامت  ـــتیکی از نوع وینیل  متر میلی 1/5کفپوش پالس

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

  رول صورت به مترمیلی 2/5کفپوش الستیکی آجدار به ضخامت  مترمربع × × ×
  ... رولصورت متر بهمیلی 3کفپوش الستیکی آجدار  به ضخامت  مترمربع × × ×

 مترمربع 850000 1400000 1115385
ـــتیکی از نوع وینیل به ابعاد  و ضـــخامت  25×25کفپوش پالس

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

1324667 1580000 1100000 
 

 مترمربع
ـــتیکی از نوع وینیل به ابعاد  و ضـــخامت  50×50کفپوش پالس

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

 قیمت واحد (ریال)
واحد 
 مبادله

 عنوان
 حداقل حداکثر متوسط

ح پالستیکی و الستیکی      گروه مصال

  ............................. کیلوگرم در مترمکعب 20پالستوفوم (یونولیت)  مترمکعب 4500000 8000000 6287500

  ................. مترمیلی 3موج اکریلیک به ضخامت حدود ورق بدون  مترمربع × × ×

  ..................... مترمیلی 1/5تا  1ورق فایبرگالس ساده به ضخامت  مترمربع 280000 460000 383800

  .................. مترمیلی 1/5 تا 1دار به ضخامت ورق فایبرگالس موج مترمربع 260000 480000 375000

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

 گروه چتایی    
  ................................................................................ 40×7گونی چتایی  یارد × × ×

  ................................................................................ 45×9گونی چتایی  یارد 140000 250000 180357

  ..............................................................................40×10گونی چتایی  یارد × × ×
  ..............................................................................45×11گونی چتایی  یارد × × ×
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