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            ًِّبي ًطشيبت هشكض آهبس ايشاى  ًطب 

 

 . آهبس گشدآٍسي ًطذُ است-    
 . آهبس دس دستشس ًيست  0 0 0

X          راتبً يب ػوالً ٍجَد ًذاسد.  

X X هؼٌي است جوغ ٍ هحبسجِ غيش هوكي يب ثي . 

 . سقن كوتش اص ًصف ٍاحذ است       

 . ًظشكشدى است  ًبچيض ٍ قبثل صشف( ًسجت)سقن       

 . سقن غيش قطؼي است   *

 .جٌجِ تخويٌي داسد سقن  ** 

  ثِ دليل حفظ هحشهبًگي، سقن قبثل اًتطبس ًيست. 

  

 
 

 ّب قجل اص سشساست  ّب ٍ ضبخص ًسجت  هحبسجِ. ّب ثِ ػلت سشساست كشدى اسقبم است اختالف دس سشجوغ

 .    كشدى اسقبم صَست گشفتِ است

// 



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پيشگفتار

ِ ي ثب تَجِ ثِ اّويتت ًشتص آى دس ثتشآ   ّبي ػوشاً هَسد استفبدُ دس طشح آالت هبضيي ي كشايِآٍسي اطالػبت هشثَط ثِ  جوغ ايتي  ّتبي   ٍسد ّضيٌت

ّتبي   اي هتثرش ثتشاي اًتختبة ٍ اػوتبا سيبستت      آالت ٍسيلِ هبضيي ي كشايِثشسسي تغييشات  ،اص طشف ديگش. ّوَاسُ هَسد تَجِ ثَدُ است ّب طشح

 .اساى استزگ سيضاى ٍ سيبست ثشاي ثشًبهِ... ٍ ّبي سبختوبًيّب، فؼبليت ات، تَليذ ٍ سبخت، كٌتشا قيوتّبي هختلف هبًٌذ ٍاسد هٌبست دس صهيٌِ

سيبست  سيضي ٍ ًظبست ساّجشدي ثشًبهِهؼبًٍت هؼبًٍت اهَس فٌي ثِ دسخَاست  ثٌبآالت ٍ تجْيضات كبسگبّي،  هبضيي ي كشايِطشح آهبسگيشي اص     

هبّتِ ٍ ستبالًِ    صَست ًطشيبت ضص ّبي كطَس اجشا ٍ ًتبيج آى ثِ تبىاس توبهيهبِّ دس  ثِ صَست ضص 1370تب  1365تْيِ ٍ اص سبا ، جوَْسي

هبِّ دس ّش سبا اجشا ٍ ًتبيج آى هٌتطش  تْشاى ٍ دس دٍ هشحلِ ضص ىاستب، ايي طشح ثب اًجبم تغييشاتي دس سطح 1374اص سبا . است هٌتطش ضذُ

 .ضذُ است

 قجتل  ي ًيوًِسجت ثِ  آالت سبػتي هبضيي ي كشايِثِ ّوشاُ دسصذ تغييشات هتَسط  1390سبا  اٍا ي ًيوِدس ًطشيِ حبضش، ًتبيج هشثَط ثِ     

 . استاسائِ ضذُ  (1389 اٍا ي ًيوِ)سبا قجل  دسهطبثِ  ي ًيوٍِ ( 1389 دٍم ي ًيوِ)

ِ آسپبس اص توبم ػضيضاًي كِ دس گشدضوي      كتِ اطالػتبت يتبد ضتذُ،     اهيتذٍاسين    اًتذ،  ٍسي اطالػبت ايي طشح ثب هشكض آهبس ايشاى ّوكبسي داضتت

 .گيشاى سا دس اًجبم ٍظبيف يبسي دّذ صوينهسئَالى ٍ ت
 

 

 هركس آهار ايراى                                 



   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فْرست هٌذرجات

 

 
 صفحِ                                                           عٌَاى                                                                                                                        

 

 9 .......................................................................................................................................................................... هشخصات اساسي طرح

 11 ....................................................................................................................................................................................... ّا خالصِ يافتِ

 11 .................................................................................................................................................................................. ّاي آهاري جذٍل

 15 .............. 1390اٍا  ي ًيوِ :حول ٍ ًشل آالت هبضييهٌتخت گشٍُ  آالت هبضييسبػتي  ي كشايِ ٍ دسصذ تغييشات هتَسط ،حذاكثش ،حذاقل -1

 16 ........................................ 1390اٍا  ي ًيوِ: ّب هٌتخت گشٍُ جشرشيل آالت سبػتي هبضيي ي كشايِ ٍ دسصذ تغييشات هتَسط ،حذاكثش ،حذاقل -2

 آالت هبضيي گشٍُ ،ػوليبت خبكي آالت هبضييگشٍُ   هٌتخت آالت سبػتي هبضيي ي كشايِ ٍ دسصذ تغييشات هتَسط ،حذاكثش ،حذاقل -3
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 18 ................. 1390اٍا  ي ًيوِ :جَضكبسي  ّبي دستگبُ   گشٍُ   هٌتخت  آالت سبػتي هبضيي ي كشايِ ٍ دسصذ تغييشات هتَسط ،حذاكثش ،حذاقل -4 
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 شخصات اساسي طرح ه
 

 

 

 ّذف 

ّتبي   هَسد استفبدُ دس طتشح  هٌتخت آالت هبضيي سبػتي ي كشايِهتَسط   آهبس ٍ اطالػبت هَسد ًيبص ثشاي هحبسجِ گشدآٍسيّذف اص اجشاي طشح، 

 .ًظش است هَسد  يتْشاى دس دٍسُ استبى دس دست اجشا دس هلي ٍ استبًي ػوشاًي

 

  ّذف  جاهعِ

ّتبي ييوبًكتبسي    تَستط ضتشكت   تْتشاى  استبىآهبسي هَسد ًظش دس سطح  يدٍسُدس  هلي ٍ استبًي ّبي ػوشاًي دس طشح كِ يهٌتخج آالت هبضيي

 .ذٌدّ ايي طشح سا تطكيل هي ّذف يجبهؼِ ،  اًذ ضذُ استفبدُسبختوبًي، تأسيسبتي ٍ تجْيضاتي 

 

 ٍاحذ آهاري

ّتبي   تَستط ضتشكت   تْتشاى  سطح استتبى آهبسي هَسد ًظش دس  يدٍسُدس ّبي ػوشاًي هلي ٍ استبًي  دس طشح كِ يآالت هٌتخج ص هبضييّش يك ا

 .دٌّذ اًذ، ٍاحذ آهبسي ايي طشح سا تطكيل هي ضذُ استفبدُ ييوبًكبسي سبختوبًي، تأسيسبتي ٍ تجْيضاتي

  

  گيري ًوًَِچارچَب 

آهتبسي دس ستطح    يدٍسُ دس هلتي ٍ استتبًي   ػوشاًيّبي  ّبي ييوبًكبسي سبختوبًي، تأسيسبتي ٍ تجْيضاتي دس حبا اجشاي طشح ضشكتفْشست 

 .دّذ ايي طشح سا تطكيل هي آهبسيچبسچَة كِ اص هٌبثغ رجتي ثِ دست آهذُ است،  تْشاى استبى

 

 گيري ٍاحذ ًوًَِ

آهتبسي دس ستطح    يدٍسُبي ػوشاًي هلي ٍ استتبًي دس ّ شاي طشحجّبي ييوبًكبسي سبختوبًي، تأسيسبتي ٍ تجْيضاتي دس حبا ا ّش يك اص ضشكت

 .دّذ طكيل هيتگيشي ايي طشح سا  استبى تْشاى كِ اص هٌبثغ رجتي ثِ دست آهذُ است، ٍاحذ ًوًَِ

 

 رٍش آهارگيري 

 آهتبسي چتبسچَة   هَجَد دسّبي  ضشكت، تؼذادي اص گيشي ًوًَِاسبس طشح  ثِ ايي تشتيت كِ ثش ،استگيشي  ًوًَِ دس ايي طشح، سٍش آهبسگيشي

يشسطٌبهِ يس اص تكويل ثب استتفبدُ اص  . ضَد ّب فشستبدُ هي ي طشح اص طشيق سايبًبهِ ثِ سايبًطبًي ايي ضشكت يشسطٌبهِثِ صَست ًوًَِ اًتخبة ٍ 

 . ضًَذ ايٌتشًت يب ًوبثش ثِ هشكض آهبس ايشاى اسسبا هي

 

 زهاى آهارگيري 

 . ثَدُ است 1390 سبا هبُ هشدادصهبى آهبسگيشي ايي طشح، 

 

 زهاى آهاري 

  .گشدآٍسي ضذُ است 1390 سبا اٍا ي، اطالػبت هشثَط ثِ ضص هبِّطشحاص اجشاي   هشحلِايي دس 
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 اقالم آهاري 

هلتي ٍ   ّبي ػوشاًتي  هَسد استفبدُ دس طشح آالت هبضييقلن هٌتخت اص  60 ثشايدس ايي آهبسگيشي  اطالػبت هَسد ًظش، 1390 سبا اٍا ي ًيوِ دس

  .ضًَذ هي ثٌذي طجشِگشٍُ ثِ ضشح صيش  7ضذُ است كِ دس  گشدآٍسي استبًي
 

 ػٌَاى گشٍُ
تؼذاد اقالم هَسد 

 دس گشٍُ آهبسگيشي

 81 ..........................................................................................................................................................................................   حول ٍ ًشل آالت هبضيي

 81 ...................................................................................................................................................................................................................   ّب جشرشيل

 81 .....................................................................................................................................................................................   ػوليبت خبكي آالت هبضيي

 7 ...............................................................................................................................................................................   تشاكن سطح صهيي آالت هبضيي

 3 ...............................................................................................................................................................................   تْيِ ٍ اجشاي ثتي آالت هبضيي

 1 ........................................................................................................................................................................   تْيِ ٍ اجشاي آسفبلت آالت هبضيي

 3 ............................................................................................................................................................................................   ّبي جَضكبسي دستگبُ

 
 ساعتي ي كرايِتعريف 

ِ   ) ي دستتگبُ كٌٌتذُ  اجتبسُ ، هجلغي است كِ آالت سبػتي هبضيي ي كشايِهٌظَس اص   ثتِ    آىاستتفبدُ اص  يتك ستبػت   ثبثتت   ،(كبسگتبُ هتَسد هشاجؼت

ِ گزاسد، يؼٌي ّش چِ هذت  تأريش هي ي كشايِهجلغ  دستگبُ ثش ي كشايِثب تَجِ ثِ ايي ٍاقؼيت كِ هذت صهبى  .كٌذ هيدٌّذُ يشداخت  جبسُا  ي كشايت

دس ايي طتشح،    كشايِّبي ػوشاًي، هتَسط هذت صهبى  ضَد ٍ ثب تَجِ ثِ حجن كبس طشح آى كوتش هي سبػتي ي كشايِتش ثبضذ، هجلغ  دستگبُ طَالًي

ِ  استت  تأهيي ستَخت، هحتل استتشاحت ٍ غتزاي ساًٌتذُ       يضبهل ّضيٌِ سبػتي ي كشايِ ،چٌيي ّن. سِ هبُ دس ًظش گشفتِ ضذُ است تَستط   كت

   .ضَد يشداخت هي كٌٌذُ اجبسُ
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  ّا  خالصِ يافتِ
 

 

 

 ي ًيوِدس  ّبي ػوشاًي هلي ٍ استبًي دس سطح استبى تْشاى ضبغل دس طشحاًسبًي   دستوضد ًيشٍيدسصذ تغييشات هتَسط  تشيي ثيصكوتشيي ٍ 

اسائِ دس صيش ( 1389 اٍا ي ًيوِ)هطبثِ سبا قجل  ي ٍ ًيوِ (1389سبا دٍم ي  ًيوِ)قجل  ي ًيوِ ّشگشٍُ، ًسجت ثِ ثِ تفكيك  1390اسب  اٍا

 .ضَد هي
 

 حول ٍ ًقل  آالت هاشييگرٍُ  

 ،قجتل   اقالم ايي گشٍُ ثتب دٍسُ   هشبيسِ .ثبضذ تشاكتَس هيٍ  يبش قلن اص اًَاع هبضيي سَاسي، ٍاًت، كبهيَى كوپشسي، تبًكش آة 18ايي گشٍُ ضبهل  

ِ تشيي افضايص هتَسط  دس ايي هيبى، ثيص. داضتِ است افضايص آى توبهي اقالم سبػتي ي كشايِهتَسط كِ دّذ  ًطبى هي  ستبػتي هشثتَط    ي كشايت

 6/1ثتب   «ثتب ساًٌتذُ   يتي ّيتذسٍليك  2داهپش  »هشثَط ثِ افضايص تشيي كوٍ  دسصذ 6/16ثب  «تي ثذٍى كطٌذُ 10تشيلشكفي ثِ ظشفيت حذٍد »ثِ 

 .ثبضذ دسصذ هي

ايتي   اقتالم  توبهيسبػتي  ي كشايِدّذ كِ هتَسط  ًطبى هي ،هطبثِ سبا قجل  يثب دٍسُ 1390 اٍا ي ًيوًِتبيج حبصل اص آهبسگيشي   يهشبيسِ    

 9/36ثتب   « ثب ساًٌذُ يليتش 10000تبًكش آة يبش »هشثَط ثِ سبػتي،  ي كشايِتشيي افضايص هتَسط  دس ايي هيبى، ثيص. داضتِ استگشٍُ افضايص 

 .ثبضذ هيدسصذ  9/9ثب  « ثب ساًٌذُ يتي ّيذسٍليك 3داهپش  » كوتشيي افضايص هشثَط ثِ ٍ دسصذ
 

  ّا   گرٍُ جرثقيل

ِ دّذ كتِ هتَستط    قجل ًطبى هي  اقالم ايي گشٍُ ثب دٍسُ  هشبيسِ .ثبضذ قلن اص اًَاع جشرشيل هي 12ايي گشٍُ ضبهل   توتبهي اقتالم   ستبػتي  ي كشايت

ٍ دسصتذ  8/13 ثتب  «تتي ثتب ساًٌتذُ    16تي ثب كبهيَى  10كفي جشرشيل »سبػتي هشثَط ثِ  ي كشايِهتَسط  افضايصتشيي  ثيص. است داضتِ افضايص

 .ثبضذ دسصذ هي 9/5ثب  «تي ثب ساًٌذُ 50كبهيًَي دٍ كبثيٌِ حذٍد جشرشيل »هشثَط ثِ افضايص تشيي كو

ايتي   اقتالم  توتبهي  سبػتي ي كشايِدّذ كِ هتَسط  هطبثِ سبا قجل ًطبى هي  يثب دٍسُ 1390اٍا ي ًيوًِتبيج حبصل اص آهبسگيشي   يهشبيسِ    

دسصتذ ٍ   6/33 ثتب « ثب ساًٌذُتي  10كبهيَى تي ثب  5 كفيجشرشيل » ثِ تشيي افضايص هتَسط هشثَط دس ايي هيبى، ثيص .گشٍُ افضايص داضتِ است

 .ثبضذ دسصذ هي 5/6 ثب« ثب ساًٌذُتي  50حذٍد  كبهيًَي دٍ كبثيٌِجشرشيل »هشثَط ثِ  افضايص كوتشيي
 

   عوليات خاكي آالت هاشييگرٍُ  

توتبهي اقتالم   دّتذ   قجل ًطبى هتي   اقالم ايي گشٍُ ثب دٍسُ  هشبيسِ .ثبضذ هي گشيذس ٍ هكبًيكي، ثَلذصس، لَدس  قلن اص اًَاع ثيتل 15 گتشٍُ ضبهتل ايي

ثَلذصس ثتِ قتذست حتذٍد     » سبػتي هشثَط ثِ ي كشايِهتَسط  افضايصتشيي  دس ايي هيبى، ثيص. سبػتي ثَدُ است ي كشايِ افضايص داساي ايي گشٍُ

 .ثبضذ دسصذ هي 7/7 ثب «است ثخبس ثب ساًٌذُ 220ثِ قذست  گشيذس » هشثَط ثِ صافضاي كوتشييدسصذ ٍ  6/15 ثب «ثب ساًٌذ است ثخبس 250

ِ دّذ كِ هتَسط  قجل ًطبى هي سبا هطبثِ يُثب دٍس 1390 اٍا ي ًيوِهشبيسِ ًتبيج حبصل اص آهبسگيشي      ايتي   اقتالم  توتبهي ستبػتي   ي كشايت

كوتشيي ٍ  دسصذ 5/34 بث« است ثخبس ثب ساًٌذُ 250ثِ قذست حذٍد  ثَلذصس» هشثَط ثِ تشيي افضايص  دس ايي هيبى، ثيص. است داضتِ افضايص گشٍُ

 .ثبضذ هيدسصذ  1/10ثب  «است ثخبس ثب ساًٌذُ 100 حذٍد ثيل هكبًيكي چشخ صًجيشي ثِ قذست»هشثَط ثِافضايص 
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 آالت تراكن سطح زهيي گرٍُ هاشيي

توتبهي اقتالم ايتي گتشٍُ      ستبػتي  ي كشايِهتَسط ِ كدّذ  هيقجل ًطبى   اقالم ايي گشٍُ ثب دٍسُ  يهشبيسِ. ثبضذ هي غلتك ًَع 7ايي گشٍُ ضبهل 

« ثب ساًٌتذُ  تي 8تب  6استبتيك چشخ آٌّي حذٍد  غلتك»سبػتي هشثَط ثِ  ي كشايِهتَسط  افضايصتشيي  دس ايي هيبى، ثيص. است داضتِ  فضايصا

 .ثبضذ دسصذ هي 2/9 ثب« تي ثب ساًٌذُ 12تب  10حذٍد  آٌّيچشخ  غلتك» هشثَط ثِكوتشيي افضايص دسصذ ٍ  4/11 ثب

 هتَسط داساي افضايصاقالم ايي گشٍُ  كِ توبهيدّذ  ًطبى هي هطبثِ سبا قجل  ثب دٍسُ 1390 اٍا ي ًيوًِتبيج حبصل اص آهبسگيشي   يهشبيسِ    

 ثتب  تتي  14تتب   12حذٍد استبتيك چشخ آٌّيك تغل»سبػتي هشثَط ثِ  ي كشايِتشيي افضايص هتَسط  ثيص ،دس ايي هيبى. اًذ ثَدُسبػتي  ي كشايِ

 .ثبضذ دسصذ هي 4/26ثب « ثب ساًٌذُ تي 20تب  16حذٍد  آسفبلت چشخ الستيكيك تغل»هشثَط ثِ وتشيي افضايص ك ٍ دسصذ 0/32 ثب «ساًٌذُ

 

 آالت تْيِ ٍ اجراي بتي گرٍُ هاشيي

 توتبهي سبػتي  ي كشايِدّذ كِ هتَسط  قجل ًطبى هي يايي گشٍُ ثب دٍسُاقالم  يهشبيسِ .ثبضذ هيقلن اص اًَاع هخضى ٍ ثتًَيش  3ضبهل ايي گشٍُ 

هتتش   6 -تتشاك هيكستش   -هخضى هتحشك ثتتي »سبػتي هشثَط ثِ  يدس ايي هيبى ثيص تشيي افضايص هتَسط كشايِ. داضتِ است افضايص آى اقالم

 .دسصذ هي ثبضذ 5/3ثب « ليتشي ثب ايشاتَس 500ثتًَيش »دسصذ ٍ كوتشيي افضايص هشثَط ثِ  0/10ثب « هكؼجي ثب ساًٌذُ

هتَستط   افتضايص اص  توبم اقالم ايي گتشٍُ دّذ كِ  هي ًطبى  هطبثِ سبا قجل، يدٍسُ ثب 1390 اٍا ي ًيوًِتبيج حبصل اص آهبسگيشي  يهشبيسِ    

هتش هكؼجتي ثتب    6 -تشاك هيكسش -هخضى هتحشك ثتي»سبػتي هشثَط ثِ  ي كشايِهتَسط  افضايصتشيي  ثيص .ثشخَسداس هي ثبضٌذ سبػتي ي كشايِ

  .ثبضذ دسصذ هي 0/5ثب « ليتشي ثب ايشاتَس 750ثتًَيش »هشثَط ثِ  افضايصدسصذ ٍ كوتشيي  2/21ثب « ساًٌذُ

 

 آسفالت  اجراي تْيِ ٍ  آالت هاشييگرٍُ  

ِ اًتذ كتِ   ثَدُافضايص  ي ييص داساي دس ايي دٍسُ ًسجت ثِ دٍسُ ايي گشٍُ ّش دٍ قلنسبػتي  ي كشايِ. ثبضذ قلن هي 2ضبهل ايي گشٍُ ًيض   ي كشايت

 .داساي افضايص ثيطتشي ثَدُ است دسصذ 6/12ثب « چشخ صًجيشي ثب ساًٌذُ -فيٌيطش -كٌي هبضيي آسفبلت يخص» سبػتي

هتَسط  داساي افضايصقلن ايي گشٍُ  2ّش  كِ دّذ هي ىًطب هطبثِ سبا قجل  يثب دٍسُ 1390اٍا  ي ًيوًِتبيج حبصل اص آهبسگيشي   يهشبيسِ    

دسصذ  6/20ثب « چشخ صًجيشي ثب ساًٌذُ -فيٌيطش -كٌي هبضيي آسفبلت يخص»افضايص هشثَط ثِ تشيي ثيصايي هيبى،  دس .ّستٌذ سبػتي يكشايِ

 .استثَدُ

 

 ّاي جَشكاري گرٍُ دستگاُ

ِ هتَستط  دّتذ كتِ    ًطبى هي قجل  ايي گشٍُ ثب دٍسُ اقالم  هشبيسِ. ثبضذ ّبي جَضكبسي هي قلن اص اًَاع دستگبُ 3ايي گشٍُ ضبهل   ستبػتي  ي كشايت

« آهپش 400 ديضليجَش هَتَس »سبػتي هشثَط ثِ  يتشيي افضايص هتَسط كشايِثيصدس ايي هيبى  .ثبضذايي گشٍُ داساي افضايص هي توبهي اقالم

 .ثبضذ هيدسصذ  5/9ثب « آهپش 150 تب 100ديضلي جَش هَتَس » ثِ كوتشيي افضايص هشثَطٍ دسصذ  3/11 ثب

 7/24 ثتب « آهپتش  250تتب   150هَتتَس جتَش ديضلتي    »  هطبثِ سبا قجل،  يثب دٍسُ 1390 اٍا ي ًيوًِتبيج حبصل اص آهبسگيشي  يدس هشبيسِ    

ثتَدُ  دسصتذ   6/18ثب « آهپش 400ديضلي جَش هَتَس »ٍ كوتشيي افضايص هشثَط ثِ  سبػتي ثَدُ ي كشايِتشيي افضايص هتَسط داساي ثيص دسصذ

 .است

 

ّتبي  ثشحستت گتشٍُ   ػوشاًتي  ّبي هَسد استفبدُ دس طشحآالت  سبػتي هبضيي ي كشايِهتَسط ٍ  حذاقل، حذاكثشايي ًطشيِ،  4تب  1دس جذاٍا     

 .اسائِ ضذُ است( 1389ي اٍا ًيوِ)ي هطبثِ سبا قجل ٍ ًيوِ( 1389ي دٍم  ًيوِ)ي قجل  ًسجت ثِ ًيوِآى  دسصذ تغييشاتٍ هختلف 

 

 

 



   

 

 
 

 
 هاي آماري جذول
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  1331 اولي  نيمه:آالت حمل و نقل آالت منتخب گروه ماشين ي ساعتي ماشين كرايه ، متوسط و درصذ تغييراتحذاكثر ،حذاقل ـ1

 عىًان

 درصذ تغيير وسثت تٍ (ريال)ساعتي    مرايٍ

 قثل   ويمٍ متًسط حذامثر حذاقل
مطاتٍ   ويمٍ

 در سال قثل

      : آالت حمل و نقل گروه ماشين      

 9/28 4/12 68567 93600 45000  .................................................................... ماضيه سًاري پرايذ يا مطاتٍ تا راوىذٌ 

 9/19 5/10 71411 95700 55000 ......................................................  تا راوىذٌ لىذرير يا مطاتٍ ،ماضيه سًاري جيپ

 2/16 9/7 78763 120000 50000 ..............................................................  ماضيه سًاري استيطه چُار در تا راوىذٌ 

 1/32 1/15 80191 120000 50000 .....................................................................................................  ته تا راوىذٌ  1ياوت 

 1/31 3/10 93260 126000 70000 .....................................................................  ته جفت ديفراوسيل تا راوىذٌ  2ياوت 

 0/28 2/11 114571 144000 70000 .....................................................................  ته جفت ديفراوسيل تا راوىذٌ  3ياوت 

 0/34 6/8 203020 240000 160000 ..............................................................  ته تا راوىذٌ  10ماميًن تٍ ظرفيت حذيد 

 8/21 6/10 206131 300000 150000 ............................................  ته تا راوىذٌ  10ماميًن ممپرسي تٍ ظرفيت حذيد 

 9/33 3/12 262583 350000 220000 ............................................  ته تا راوىذٌ  16ماميًن ممپرسي تٍ ظرفيت حذيد 

 4/33 9/9 142175 182400 100000 .......................................................................  ليتري تا راوىذٌ  5000پاش  تاونر آب

 9/36 4/9 184855 240000 120000......................................................................  ليتري تا راوىذٌ 10000پاش  تاونر آب

 3/34 6/10 204350 264000 160000......................................................................  ليتري تا راوىذٌ 15000پاش  تاونر آب

 1/29 3/9 244000 300000 190000......................................................................  ليتري تا راوىذٌ 20000پاش  تاونر آب

 1/31 5/9 100733 120000 65000 ................................................................................  ترامتًر تل ديفراوسيل تا راوىذٌ

  1/10 185525 240000 140000 .................................................   ته تذين مطىذٌ 5تريلي مفي تٍ ظرفيت حذيد 

  6/16 265056 350000 200000 ..............................................   ته تذين مطىذٌ 10تريلي مفي تٍ ظرفيت حذيد 

 7/16 6/1 79720 96000 65000................................................................................   ته َيذريليني تا راوىذٌ 2دامپر

 9/9 7/1 94420 111200 70000   ................................................................................ته َيذريليني تا راوىذٌ  3دامپر
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 1331 اولي  نيمه :ها آالت منتخب گروه جرثقيل ساعتي ماشين  ي كرايه ، متوسط و درصذ تغييراتحذاكثر حذاقل، ـ2

 عىًان

 درصذ تغيير وسثت تٍ (ريال)ساعتي    مرايٍ

 قثل   ويمٍ متًسط حذامثر حذاقل
مطاتٍ    ويمٍ

 در سال قثل

      :ها گروه جرثقيل      

 33/6 12/9 220230 280000 150000 ......................................................  ته تا راوىذٌ 10ته تا ماميًن  5جرثقيل مفي 

 25/6 13/8 326225 408700 275000 ....................................................  ته تا راوىذٌ 16ته تا ماميًن  10جرثقيل مفي 

 19/0 8/2 443118 504300 320000 ...............................................  ته تا راوىذٌ 20جرثقيل ماميًوي دي ماتيىٍ حذيد 

 16/4 6/7 540000 650000 400000 ...............................................  ته تا راوىذٌ 30جرثقيل ماميًوي دي ماتيىٍ حذيد 

 6/5 5/9 723500 900000 500000 ...............................................  ته تا راوىذٌ 50جرثقيل ماميًوي دي ماتيىٍ حذيد 

 24/1 7/4 311900 417300 250000 .......................................  ته تا راوىذٌ  15جرثقيل خًدري چرخ الستيني حذيد 

 20/0 7/8 442814 549700 300000 .........................................  ته تا راوىذٌ 25الستيني حذيد جرثقيل خًدري چرخ 

 6/7 6/3 611111 750000 400000 .........................................  ته تا راوىذٌ 40جرثقيل خًدري چرخ الستيني حذيد 

 8/0 6/1 811629 1000000 550000 .........................................  ته تا راوىذٌ 60جرثقيل خًدري چرخ الستيني حذيد 

 10/2 7/2 429500 480000 386000 .........................................  راوىذٌته تا  20جرثقيل خًدري چرخ زوجيري  حذيد 

 6/7 6/5 488389 638500 350000 ...........................................  ته تا راوىذٌ 30جرثقيل خًدري چرخ زوجيري حذيد 

 7/8 6/6 568600 700000 420000 ...........................................  ته تا راوىذٌ 40جرثقيل خًدري چرخ زوجيري حذيد 
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 ،آالت عمليـات اـاكي   گـروه ماشـين    آالت منتخـب  سـاعتي ماشـين   ي كرايـه  درصذ تغييـرات و  ، متوسطحذاكثر ،حذاقل ـ3

ــروه ــين گ ــين   آالت ماش ــروه ماش ــين، گ ــمي ،م ــراكس س ــه وآالت  ت ــين  تهي ــروه ماش ــتن و گ ــراي ن ــه و  اج  آالت تهي

 1331 اول ي نيمه :آسفالت اجراي

 عىًان

 درصذ تغيير وسثت تٍ (ريال)ساعتي   مرايٍ

 قثل   ويمٍ متًسط حذامثر حذاقل
مطاتٍ   ويمٍ

 در سال قثل

      :آالت عمليات ااكي گروه ماشين       

 11/4 9/7 305742 385900 230000  ..............  اسة تخار تا راوىذٌ 100تيل مناويني چرخ الستيني تٍ قذرت حذيد 

 10/1 8/6 287960 380000 200000 ................   اسة تخار تا راوىذٌ 100حذيد  تيل مناويني چرخ زوجيري تٍ قذرت

 13/4 8/9 428700 560000 350000 .................  اسة تخار تا راوىذٌ 200مناويني چرخ زوجيري تٍ قذرت حذيد تيل 

 29/8 9/8 312220 385000 230000 .......................................................  اسة تخار تا راوىذٌ 150تًلذزر تٍ قذرت حذيد 

 31/9 11/1 387750 500000 300000 .......................................................  اسة تخار تا راوىذٌ 200تًلذزر تٍ قذرت حذيد 

 34/5 15/6 492378 600000 350000 .......................................................  اسة تخار تا راوىذٌ 250حذيد تًلذزر تٍ قذرت 

 32/6 12/0 565725 700000 400000 .......................................................  اسة تخار تا راوىذٌ 300تًلذزر تٍ قذرت حذيد 

 33/6 12/0 690300 800000 500000 .......................................................  اسة تخار تا راوىذٌ 350تًلذزر تٍ قذرت حذيد 

 20/8 12/5 278980 350000 200000 ..............................  اسة تخار تا راوىذٌ  100لًدر چرخ الستيني تٍ قذرت حذيد 

 31/8 12/1 305692 420000 250000 ...............................  اسة تخار تا راوىذٌ 150لًدر چرخ الستيني تٍ قذرت حذيد 

 30/7 11/0 407055 550000 208000 ...............................  اسة تخار تا راوىذٌ 250لًدر چرخ الستيني تٍ قذرت حذيد 

 17/7 10/5 305111 366000 200000 ......................................................  اسة تخار تا راوىذٌ  150گريذر تٍ قذرت حذيد 

 23/4 8/8 357200 420000 250000 ........................................................  اسة تخار تا راوىذٌ 180گريذر تٍ قذرت حذيد 

 24/6 7/7 423513 500000 280000 ........................................................  اسة تخار تا راوىذٌ 220گريذر تٍ قذرت حذيد 

 27/2 8/9 408700 490000 360000 ................................  اسة تخار تا راوىذٌ 200تٍ قذرت حذيد  زوجيريلًدر چرخ  

      :آالت تراكس سمي ،مين گروه ماشين  

 31/2 11/4 167870 200000 144000 ...........................................  ته تا راوىذٌ  8تا  6غلتل استاتيل چرخ آَىي حذيد 

 26/6 9/2 198540 221400 174000 ........................................  ته تا راوىذٌ 12تا 10غلتل استاتيل چرخ آَىي حذيد 

 32/0 10/6 226571 276000 190000 ........................................  ته تا راوىذٌ 14تا 12غلتل استاتيل چرخ آَىي حذيد 

 26/4 9/9 245433 280000 220000 ..................................  ته تا راوىذٌ 20تا  16غلتل چرخ الستيني آسفالت حذيد 

 29/2 9/8 215080 300000 160000 ......  ته تا راوىذٌ  10غلتل ييثرٌ خًدري ممرضنه چرخ آَىي الستيني حذيد 

 27/5 10/7 154122 174100 133000 ................................................................  تا راوىذٌته  6غلتل ييثرٌ  مططي حذيد 

 27/2 10/2 185729 200000 144000 ..................................................................  تا راوىذٌته  8غلتل ييثرٌ مططي حذيد 

      :آالت تهيه و اجراي نتن گروه ماشين      

 21/2 10/0 327031 450000 220000 .................................  متر منعثي تا راوىذٌ  6 -تراك مينسر -مخسن متحرك تته

 12/7 3/5 82311 100000 56000 ...........................................................................................  ليتري تا اپراتًر  500تتًوير

 5/0 4/0 103900 138000 70000 ...........................................................................................  ليتري تا اپراتًر  750تتًوير

      :آسفالت اجراي آالت تهيه و گروه ماشين

 20/6 12/6 444100 520600 344000 .............................  تا راوىذٌ  يمىي ـ فيىيطر ـ چرخ زوجير پخصماضيه آسفالت 

 10/7 10/0 212517 260300 160000 .......................................................   ليتري تا خًدري ي راوىذٌ 5000قيرپاش حذيد 
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 1331 اول ينيمه:كاريجوش  هايدستگاه   ه وگر منتخب  آالت ماشين  ساعتي ي كرايه     صذ تغييرات ، متوسط و دررحذاكث  ،حذاقل ـ 4

 

 عىًان

 

 درصذ تغيير وسثت تٍ (ريال)ساعتي    مرايٍ

 قثل  ويمٍ متًسط حذامثر حذاقل

ويمٍ مطاتٍ 

در          

 سال قثل

      : جوشكاريهاي  گروه دستگاه      

 1/21 5/9 51400 70000 35000 ...................................................................  آهپش   150تب  100 ديضلي هَتَس جَش

 7/24 7/10 62636 85000 42000 ....................................................................  آهپش 250تب   150ديضلي  هَتَس جَش

 6/18 3/11 75100 105000 55000   .................................................................................... آهپش 400هَتَس جَش ديضلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




