تغییر قیمت مصالح ساختمانی منتخب
در شهر تهران طی نیمه نخست 1399

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسیهای اقتصادی

رشد متوسط قیمت نسبت به نیمه دوم  1398برای اقالم با
باالترین افزایش

رشد متوسط قیمت نسبت به نیمه دوم  1398برای اقالم با
کمترین افزایش

رشد قیمت نسبت به نیمه اول 1398

گروه خاك ،مصالح سنگی بتن و بنایی و سنگهای ریشهدار
خاك رس طبیعی
 59.2درصد
 121.7درصد

ماسه طبیعی (ماسه کفی)
 19.2درصد
 47.1درصد

گروه سنگهای تخت پالك
سنگ پالك صیقلی مرمریت سنگ پالك صیقلی گرانیت گل
آباده -درجه یك
پنبه نطنز درجه یك

 56.1درصد
 60درصد
گروه آجر و سفال
آجر ماشینی سوراخدار سفید
 5.5سانتی

 61.4درصد
-

 5.2درصد
 41.8درصد
آجر فشاری

 18.9درصد
 44.7درصد

گروه لوله و پروفیلهای فوالدی مورد مصرف در سازه
تیرآهن نمره 30
 198.6درصد
 218.3درصد

تیرآهن نمره 16
 83.7درصد
 176.8درصد

گروه میلگرد
میلگرد ساده نمره 50

میلگرد آجدار نمره 6
 79.2درصد
-

ورق برنز

ورق مس

 105.2درصد
-

 10.1درصد
 101.1درصد

 125درصد
گروه ورقهای فلزی

گروه ورقهای گالوانیزه
ورق گالوانیزه کرکرهای ورق گالوانیزه آبی کورهای
 17.9درصد
 74درصد
 190.4درصد
 52.5درصد

مهسا رجبی نژاد
آبان 1399

منبع دادهها :مرکز آمار ایران

گروه قطعات پیشساخته سیمانی و بتنی
بلوك سیمانی به ابعاد
10*20*40

لوله سیمانی معمولی
نمره 15

 33.5درصد
 44.7درصد
موزاییك سیمانی ساده
به ابعاد 30*30

 25.6درصد
 31.6درصد
گروه موزاییك
موزاییك ایرانی آجدار برای فرش
محوطه به ابعاد 30*30

 26درصد
 44.4درصد
 58درصد
 54.2درصد
گروه چوب ،مصالح ساختهشده چوبی و قطعات پیشساخته
سه الیی  3.6میلیمتری ایرانی راش
ملج،صنوبر ،ممرز و سایر گونهها

لمبه چوبی

 -6.5درصد
 124.6درصد
 6.3درصد
 138.2درصد
گروه محصوالت پالستیکی پوشش کف و دیوار
کفپوش پالستیکی از نوع
وینیل به ضخامت 1.5
میلیمتر به صورت تایل

کفپوش پالستیکی از نوع
وینیل به ابعاد  25*25و
ضخامت  2میلیمتر

 32.3درصد
 65.1درصد
 34.6درصد
 66.4درصد
گروههای مصالح پالستیکی و الستیکی
پالستوفوم (یونولیت)  20ورق بدون موج اکریلیك به
کیلوگرم در مترمکعب
ضخامت  3میلیمتر

 4.6درصد
 20.2درصد
 56.8درصد
گروه چتایی
گونی چتایی 45*9

 102.6درصد
 81.3درصد

