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            هاي نشریات مرکز آمار ایران  نشانه  

  

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

   .ندارد ذاتاً یا عمالً وجود          ×
  .معنی است جمع و محاسبه غیرممکن یا بی        ××
   .رقم کمتر از نصف واحد است         
   .نظرکردن است  ناچیز و قابل صرف) نسبت(رقم         
  .قطعی استرقم غیر    *  

  .تخمینی دارد ي رقم جنبه  ** 
   انتشار نیستدلیل حفظ محرمانگی، رقم قابل  به.  
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      .سرراست کردن ارقام صورت گرفته است
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  مقدمه

ایـن  هـاي   ورد هزینـه ی با توجه به اهمیت نقـش آن در بـرآ  هاي عمران مورد استفاده در طرح آالت ماشین ي کرایهآوري اطالعات مربوط به  جمع
هـاي   اي مؤثر بـراي انتخـاب و اعمـال سیاسـت     آالت وسیله ماشین ي کرایهبررسی تغییرات  ،از طرف دیگر .همواره مورد توجه بوده است ها طرح

  .اران استذگ ریزان و سیاست براي برنامه ...و ها،  کنترل قیمت ات، تولید و ساخت،هاي مختلف مانند وارد مناسب در زمینه
ریـزي و   برنامـه معاونـت  معاونت امور فنی بنابه درخواست ، هاي عمرانی منتخب مورداستفاده در طرحآالت  ماشین ي کرایهطرح آمارگیري از     

صـورت   هاي کشور اجـرا و نتـایج آن بـه    تاناس تمامیماهه در  به صورت شش 1370تا  1365تهیه و از سال ، ریاست جمهوري نظارت راهبردي
ماهـه در   شـش  ي تهران و در دو مرحله استانن طرح با انجام تغییراتی در سطح ای 1374از سال . است ماهه و ساالنه منتشر شده نشریات شش

  .هر سال اجرا و نتایج آن منتشر شده است
 قبـل  ي نیمـه نسبت بـه   آالت ساعتی ماشین ي کرایهمراه درصد تغییرات متوسط ه  به 1392 دوم ي نیمهحاضر، نتایج مربوط به  ي در نشریه    

  .استه شده یارا )1391 دوم ي نیمه(سال قبل  درمشابه  ي نیمهو ) 1392اول ي نیمه(
مرکزآمارایران توسط کارشناسـان گـروه آمارهـاي مسـکن وسـاختمان تهیـه شـده اسـت،         معدن وزیربنایی ، این نشریه دردفتر آمارهاي صنعت
  .گیران را در انجام وظایف یاري دهد صمیممسئوالن و تامیدواریم که اطالعات یاد شده ، 
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  شخصات اساسی طرح م
  
  
  

  هدف 
هاي  مورد استفاده در طرح منتخب آالت ماشین ساعتی ي کرایهمتوسط   ي آمار و اطالعات مورد نیاز براي محاسبه گردآوريهدف از اجراي طرح، 

  .نظر است مورد  يتهران در دوره  استان در دست اجرا در ملی و استانی عمرانی
  

   هدف ي  جامعه
هـاي پیمانکـاري    توسـط شـرکت   تهران استانآماري مورد نظر در سطح  يدورهدر  ملی و استانی هاي عمرانی در طرح که یمنتخب آالت ماشین

  .دنده میاین طرح را تشکیل  هدف يجامعه ،  اند شده استفادهساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی 
  

  واحد آماري
هـاي   توسـط شـرکت   سطح اسـتان تهـران  آماري مورد نظر در  يدورهدر هاي عمرانی ملی و استانی  در طرح که یآالت منتخب ز ماشینهر یک ا

  .دهند اند، واحد آماري این طرح را تشکیل می شده استفاده پیمانکاري ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی
   

   گیري نمونهچارچوب 
آمـاري در سـطح    يدوره در ملـی و اسـتانی   عمرانیهاي  هاي پیمانکاري ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی در حال اجراي طرح شرکتفهرست 

  .دهد این طرح را تشکیل می آماريچارچوب دست آمده است،  که از منابع ثبتی به تهران استان
  

  گیري واحد نمونه
آمـاري در سـطح    يدوره اي عمرانی ملی و استانی دره راي طرحجساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی در حال اهاي پیمانکاري  هر یک از شرکت

  .دهد شکیل میتگیري این طرح را  دست آمده است، واحد نمونه استان تهران که از منابع ثبتی به
  

  روش آمارگیري 
 آمـاري چارچوب  موجود درهاي  شرکت، تعدادي از گیري نمونهاساس طرح  به این ترتیب که بر است،گیري  نمونه در این طرح، روش آمارگیري

از تکمیل با استفاده از  پسپرسشنامه  .شود ها فرستاده می نشانی این شرکتي طرح از طریق رایانامه به رایا پرسشنامهصورت نمونه انتخاب و  به
  .شود آمار ایران ارسال میاینترنت یا نمابر به مرکز 

  
  ي زمان آمارگیر

  .بوده است 1392 سال ماه بهمن ،زمان آمارگیري این طرح
  

  زمان آماري 
   .گردآوري شده است 1392 سال دوم يمربوط به شش ماهه، اطالعات طرحاز اجراي   مرحلهاین در 
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  اقالم آماري 
ملـی و   هاي عمرانـی  مورد استفاده در طرح آالت ماشینقلم منتخب از  60 برايدر این آمارگیري  اطالعات مورد نظر 1392 سال دوم ي نیمه در

  .شوند می بندي طبقهگروه به شرح زیر  7شده است که در  گردآوري استانی
  

  تعداد اقالم  عنوان گروه
  در گروهشده   آمارگیري 

  18................................................................................................................................................................................................   حمل و نقل آالت ماشین

  12................................................................................................................................................................................................................................   ها جرثقیل

  15................................................................................................................................................................................................   عملیات خاکی آالت ماشین

  7............................................................................................................................................................................................ تراکم سطح زمین آالت ماشین

  3...........................................................................................................................................................................................   تهیه و اجراي بتن آالت ماشین

  2....................................................................................................................................................................................   تهیه و اجراي آسفالت آالت ماشین
  3................................................................................................................................................................................................   هاي جوشکاري دستگاه

  
  ساعتی ي کرایهتعریف 

  بـه    آناسـتفاده از  یـک سـاعت   بابـت   ،)کارگـاه مـورد مراجعـه   ( ي دسـتگاه کننـده  اجاره، مبلغی است که آالت ساعتی ماشین ي کرایهمنظور از 
گـذارد، یعنـی هـر چـه مـدت       تأثیر میآن  ي کرایهمبلغ  دستگاه بر ي کرایهبا توجه به این واقعیت که مدت زمان  .کند میدهنده پرداخت  جارها

در   کرایـه هاي عمرانی، متوسط مدت زمـان   شود و با توجه به حجم کار طرح آن کمتر می ساعتی ي کرایهتر باشد، مبلغ  دستگاه طوالنی ي کرایه
 کـه  اسـت  تأمین سوخت، محل استراحت و غـذاي راننـده    يشامل هزینه ساعتی ي کرایه ،چنین هم .این طرح، سه ماه در نظر گرفته شده است

   .شود پرداخت می کننده اجارهتوسط 
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  ها یافته ي گزیده
  
  
  

 ي نیمـه هاي عمرانی ملی و استانی در سطح استان تهران در  شاغل در طرحانسانی   دستمزد نیرويترین درصد تغییرات متوسط  کمترین و بیش
ـ در زیـر ارا ) 1391 دومي  نیمـه (ي مشـابه سـال قبـل     و نیمـه  )1392اول ي   نیمه(قبل ي  نیمه هرگروه، نسبت به به تفکیک  1392لسا  دوم ه ی
  .شود می
  
  نقل  و  حمل آالت ماشینگروه  
  ي اقالم این گـروه بـا دوره   ي  مقایسه .باشد تراکتور میو  پاش قلم از انواع ماشین سواري، وانت، کامیون کمپرسی، تانکر آب 18این گروه شامل  

تـرین افـزایش متوسـط     در ایـن میـان، بـیش    .انـد  نسبتاً کمی بوده افزایشداراي  آن تمامی اقالم ساعتی ي کرایهمتوسط که دهد  نشان میقبل 
تـن   10تریلرکفی به ظرفیت حدود«مربوط به افزایش ترین کمو  درصد 4/4با » با رانندهلیتري  5000پاش  تانکر آب«به  ساعتی مربوط ي کرایه

 .باشد درصد می 2/0 با »بدون کشنده
این  اقالم تمامیساعتی  ي کرایهدهد که متوسط  نشان می ،مشابه سال قبل  يبا دوره 1392 دوم ي نیمهنتایج حاصل از آمارگیري   يمقایسه    

درصـد   4/26 با »راننده با تن هیدرولیکی 2دامپر «مربوط به ساعتی  ي کرایهترین افزایش متوسط  در این میان، بیش .داشته استگروه افزایش 
  .باشد میدرصد  0/16با » تن بدون کشنده 10تریلرکفی به ظرفیت حدود« کمترین افزایش مربوط به و
  

   ها   جرثقیلگروه 
 تمامی اقالم ساعتی ي کرایهدهد که متوسط  قبل نشان می ي  اقالم این گروه با دوره  ي مقایسه .باشد قلم از انواع جرثقیل می 12این گروه شامل 

و درصـد   2/3 بـا  »بـا راننـده   تـن   10کامیون  تن با 5کفی جرثقیل «ساعتی مربوط به  ي کرایهمتوسط  افزایشترین  بیش .است داشته افزایش
  .باشد درصد می 5/0با » با رانندهتن  40 حدود الستیکی چرخ  خودروجرثقیل «کمترین افزایش مربوط به 

ایـن   اقالم تمامی ساعتی ي کرایهدهد که متوسط  مشابه سال قبل نشان می  يبا دوره 1392دوم  ي نیمهنتایج حاصل از آمارگیري   يمقایسه    
 کمتـرین درصـد و   7/23 بـا » راننده تن با 25 چرخ الستیکی حدود خودروجرثقیل « به ترین افزایش مربوط بیش که ،گروه افزایش داشته است

  .باشد درصد می 6/18 با» با رانندهتن  16 کامیون تن با 10کفیجرثقیل «مربوط به  افزایش
  
    عملیات خاکی آالت ماشینگروه  

تمـامی  دهـد   قبل نشـان مـی   ي  اقالم این گروه با دوره  ي مقایسه .باشد می گریدر و مکانیکی، بولدزر، لودر  قلم از انواع بیـل 15 گـروه شامـل این
 بـه قـدرت   گریـدر « ساعتی مربوط بـه  ي کرایهمتوسط  افزایشترین  در این میان، بیش .ساعتی بوده است ي کرایه افزایش داراي اقالم این گروه

 2/0 با »با راننده اسب بخار 250به قدرت حدودلودرچرخ الستیکی « مربوط به شافزای کمتریندرصد و  3/3 با »با راننده اسب بخار 220حدود 
  .باشد درصد می

ایـن   اقالم تمامیساعتی  ي کرایهدهد که متوسط  قبل نشان می سال مشابه يهبا دور 1392 دوم ي نیمهنتایج حاصل از آمارگیري  ي مقایسه    
کمترین و  درصد 8/24 اب» با رانندهاسب بخار  300قدرت حدود به  بولدزر«مربوط به ترین افزایش  در این میان، بیش .است داشته افزایش گروه

  .باشد میدرصد  3/9با » با راننده اسب بخار 100 به قدرت حدودچرخ الستیکی بیل مکانیکی « مربوط بهافزایش 
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  آالت تراکم سطح زمین گروه ماشین
تمامی اقالم ایـن گـروه    ساعتی ي کرایهمتوسط ه کدهد  میقبل نشان  ي  اقالم این گروه با دوره  يمقایسه .باشد می غلتک نوع 7این گروه شامل 

 بـا  تـن 12تـا   10حـدود  اسـتاتیک چـرخ آهنـی    غلتک«ساعتی مربوط به  ي کرایهمتوسط  افزایشترین  در این میان، بیش .است داشته  فزایشا
  .باشد درصد می3/1 با» تن با راننده 8 حدود ویبره کششی غلتک « مربوط بهکمترین افزایش درصد و  3/4 با» راننده

 داراي افـزایش اقـالم ایـن گـروه     که تمـامی دهد  نشان می مشابه سال قبل ي  با دوره 1392 دوم ي نیمهنتایج حاصل از آمارگیري   يمقایسه    
ویبره خودروکمرشـکن چـرخ آهنـی    ک تغل«ساعتی مربوط به  ي کرایهترین افزایش متوسط  بیش ،در این میان .اند بودهساعتی  ي کرایه متوسط

درصـد   4/15 بـا » بـا راننـده   تـن  8حدود  ي کششی ویبرهک تغل«مربوط به مترین افزایش ک و درصد 7/22 با »با راننده تن 10الستیکی حدود
  .باشد می
  

  آالت تهیه و اجراي بتن گروه ماشین
 تمامیساعتی  ي کرایهدهد که متوسط  قبل نشان می ياین گروه با دورهاقالم  يمقایسه .باشد قلم از انواع مخزن و بتونیر می 3شامل این گروه 

  .اند درصدي بوده 5/1داراي افزایش تقریباً یکسانِ حدود  آن اقالم
متوسـط   افـزایش از  تمام اقالم این گروهدهد که  می نشان  مشابه سال قبل، يدوره با 1392 دوم ي نیمهنتایج حاصل از آمارگیري  يمقایسه    

درصد و کمترین  3/20 با» اپراتور لیتري با 500بتونیر«مربوط به  ساعتی ي کرایهمتوسط  افزایشترین  بیش .برخوردار می باشند ساعتی ي کرایه
  .باشد درصد می 5/18با » اپراتور لیتري با 750بتونیر«مربوط به  افزایش

  
  آسفالت  اجراي تهیه و  آالت ماشینگروه  

 ي کرایـه که  است بودهافزایش  ي پیش دارايدر این دوره نسبت به دوره این گروه هر دو قلمساعتی  ي کرایه.باشد قلم می 2شامل این گروه نیز 
  .داراي افزایش بیشتري بوده است درصد 3/2با » با راننده لیتري 5000قیرپاش حدود« ساعتی

داراي چنـان   هـم قلـم ایـن گـروه     2هـر   که دهد می ننشا مشابه سال قبل  يبا دوره 1392 دوم ي نیمهنتایج حاصل از آمارگیري   يمقایسه    
 .استدرصد بوده4/19 با» با راننده لیتري 5000قیرپاش حدود «افزایش مربوط به ترین بیش اند که بوده ساعتی يافزایش متوسط کرایه

  
  جوشکاريهاي  گروه دستگاه

 ساعتی ي کرایهمتوسط دهد که  نشان می قبل ي  این گروه با دوره اقالم ي  مقایسه .باشد هاي جوشکاري می قلم از انواع دستگاه 3این گروه شامل 
 250تا 150دیزلیجوش موتور «ساعتی مربوط به  يترین افزایش متوسط کرایهبیش ،در این میان .باشداین گروه داراي افزایش می تمامی اقالم

  .باشد میدرصد  9/3 با» آمپر 400موتور جوش دیزلی « به و کمترین افزایش مربوطدرصد  3/4 با» آمپر
داراي  درصـد  5/29 با» آمپر 400موتور جوش دیزلی « مشابه سال قبل،  يبا دوره 1392 دوم ي نیمهنتایج حاصل از آمارگیري  يدر مقایسه    

  .بوده استدرصد  8/25 با» آمپر 150 تا 100موتور جوش دیزلی «و کمترین افزایش مربوط به  ساعتی بوده ي کرایهترین افزایش متوسط بیش
  
هـاي مختلـف و درصـد    برحسـب گـروه   عمرانـی  هـاي  مورد استفاده در طـرح منتخب آالت  ساعتی ماشین ي کرایهمتوسط و  حداقل، حداکثر    

 حداقل،و این نشریه  4تا  1هاي  در جدول )1391 دومي نیمه(ي مشابه سال قبل و نیمه) 1392اول ي  نیمه(ي قبل  تغییرات آن نسبت به نیمه
  .یه شده استارااین نشریه  8تا  5جداول  در 1392کل سال هاي مختلف در  آالت برحسب گروه ماشین ساعتی ي متوسط کرایه و حداکثر

  
  
  
  



  

  

  
  
  

  آماريهاي  جدول
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ي  نیمـه  :آالت حمـل و نقـل   آالت منتخـب گـروه ماشـین    ي ساعتی ماشـین  کرایه ، متوسط و درصد تغییراتحداکثر ،حداقل -1
  1392دوم

  عنوان
  درصد تغییر نسبت به  )ریال(ساعتی    ي کرایه

مشابه   ي نیمه  قبل   ي نیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  در سال قبل

            آالت حمل و نقل گروه ماشین      

 19/4 3/7 149938 200000 117445    .........................................................................  ماشین سواري پراید یا مشابه با راننده 

 20/2 3/2 158268 210000 130000    .......................... ................................  با راننده لندرور یا مشابه ،ماشین سواري جیپ

 20/5 4/2 177094 220000 143000    ..................................................................  ماشین سواري استیشن چهار در با راننده 

 18/4 2/3 167919 190000 142193    ............................................................................................................  تن با راننده  1وانت 

 17/2 3/6 192898 261000 165000    ..........................................................................  تن جفت دیفرانسیل با راننده  2وانت 

 17/8 2/7 228250 289000 190000    ..........................................................................  تن جفت دیفرانسیل با راننده  3وانت 

 19/3 2/2 366727 434000 310000    ..................................................................  تن با راننده  10کامیون به ظرفیت حدود 

 16/5 0/4 357066 460000 250000    ...............................................  تن با راننده  10کامیون کمپرسی به ظرفیت حدود 

 17/3 0/3 450464 550000 363000    ...............................................  تن با راننده  16کامیون کمپرسی به ظرفیت حدود 

 24/9 4/4 276345 371000 198000    ............................................................................  لیتري با راننده  5000پاش  تانکر آب

 20/7 2/2 344232 450000 220000    ..........................................................................  لیتري با راننده 10000پاش  تانکر آب

 20/6 2/0 379566 470000 300000    ..........................................................................  لیتري با راننده 15000پاش  تانکر آب

 17/1 1/8 440130 550000 386000    ..........................................................................  لیتري با راننده 20000پاش  تانکر آب

 17/0 2/7 170941 200000 143000    ........................................................................................  دیفرانسیل با راننده تراکتور تک

 17/7 1/7 316611 440000 234000    ......................................................   کشنده تن بدون 5تریلی کفی به ظرفیت حدود 

 16/0 0/2 453252 600000 325000    ...................................................   کشنده تن بدون 10تریلی کفی به ظرفیت حدود 

 26/4 3/1 146907 170000 110000    .................................................................................... تن هیدرولیکی با راننده 2دامپر 

 22/3 2/6 171406 210000 132000     ....................................................................................تن هیدرولیکی با راننده  3دامپر 
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  1392 دومي  نیمه :ها آالت منتخب گروه جرثقیل ساعتی ماشین  ي کرایه ، متوسط و درصد تغییراتحداکثر حداقل، -2

  عنوان
  درصد تغییر نسبت به  )ریال(ساعتی    ي کرایه

 ي   نیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  قبل

مشابه  ي نیمه
  در سال قبل

            ها گروه جرثقیل      

 22/6 3/2 410689 500000 330000......................................................  تن با راننده 10کامیون تن با  5جرثقیل کفی 

 18/6 2/0 565278 660000 420000...................................................  تن با راننده 16تن با کامیون  10جرثقیل کفی 

 19/6 2/6 754214 950000 625000...............................................  تن با راننده 20جرثقیل کامیونی دو کابینه حدود 

 20/3 1/9 941983 1157000 715000...............................................  تن با راننده 30جرثقیل کامیونی دو کابینه حدود 

 20/3 1/2 1287254 1600000 990000...............................................  تن با راننده 50جرثقیل کامیونی دو کابینه حدود 

 19/9 1/3 582682 720000 470000................................  تن با راننده  15چرخ الستیکی حدود  يجرثقیل خودرو

 23/7 1/7 800496 1000000 560000....................................تن با راننده 25چرخ الستیکی حدود  يجرثقیل خودرو

 23/4 0/5 1101289 1300000 775000....................................تن با راننده 40چرخ الستیکی حدود  يجرثقیل خودرو

 22/5 1/6 1463115 1800000 1100000....................................  تن با راننده 60چرخ الستیکی حدود  يجرثقیل خودرو

 20/5 2/1 762034 1155000 605000....................................  تن با راننده 20چرخ زنجیري  حدود  يجرثقیل خودرو

 20/8 1/7 919717 1200000 715000...... ................................تن با راننده 30چرخ زنجیري حدود  يجرثقیل خودرو

6/21 2/1 1074028 1400000 825000...... ................................تن با راننده 40چرخ زنجیري حدود  يجرثقیل خودرو  
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  ،عملیـات خـاکی  آالت  گـروه ماشـین    آالت منتخـب  سـاعتی ماشـین   ي کرایـه  ، متوسط و درصد تغییـرات حداکثر ،حداقل -3
ــروه  ــینگ ــین   آالت ماش ــروه ماش ــین، گ ــطح زم ــراکم س ــه وآالت  ت ــین  تهی ــروه ماش ــتن و گ ــراي ب ــه و  اج   آالت تهی
  1392 دوم ي نیمه :آسفالت اجراي

  عنوان
  درصد تغییر نسبت به  )ریال(ساعتی  ي  کرایه

 ي   نیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  قبل

مشابه   ي نیمه
  در سال قبل

            آالت عملیات خاکی ماشینگروه        
 9/3 2/0 508211 650000 350000    ......... اسب بخار با راننده 100بیل مکانیکی چرخ الستیکی به قدرت حدود 

 19/3 1/6 537798 730000 400000    ........... اسب بخار با راننده 100حدود  بیل مکانیکی چرخ زنجیري به قدرت
 18/4 1/8 787808 1000000 530000    ............  بخار با راننده اسب 200بیل مکانیکی چرخ زنجیري به قدرت حدود 

 18/9 1/5 583493 800000 484000    .....................................................  اسب بخار با راننده 150بولدزر به قدرت حدود 
 19/4 1/9 717549 900000 583000    .....................................................  اسب بخار با راننده 200بولدزر به قدرت حدود 
 18/0 0/7 871532 1100000 650000    .....................................................  اسب بخار با راننده 250بولدزر به قدرت حدود 
 24/8 3/0 1111611 1500000 836000    .....................................................  اسب بخار با راننده 300بولدزر به قدرت حدود 
 21/5 2/1 1279168 1600000 1045000    .....................................................  اسب بخار با راننده 350بولدزر به قدرت حدود 

 20/9 1/1 517924 650000 330000    .......................... اسب بخار با راننده  100لودر چرخ الستیکی به قدرت حدود 
 22/0 0/7 582476 700000 400000    ...........................  اسب بخار با راننده 150لودر چرخ الستیکی به قدرت حدود 
 17/7 0/2 733575 880000 400000    ...........................  اسب بخار با راننده 250لودر چرخ الستیکی به قدرت حدود 

 20/5 2/4 558330 700000 350000    ....................................................  اسب بخار با راننده  150گریدر به قدرت حدود 
 21/3 1/7 663443 900000 550000    .....................................................  اسب بخار با راننده 180گریدر به قدرت حدود 
 22/5 3/3 816197 1100000 700000    .....................................................  اسب بخار با راننده 220گریدر به قدرت حدود 

 18/9 1/8 721237 900000 583000    ............................اسب بخار با راننده 200به قدرت حدود  زنجیريلودر چرخ  
       آالت تراکم سطح زمین گروه ماشین       

 20/7 2/8 314466 430000 260000    ........................................  تن با راننده  8تا  6غلتک استاتیک چرخ آهنی حدود 
 21/6 4/3 378745 500000 320000    ...................................  تن با راننده 12تا  10غلتک استاتیک چرخ آهنی حدود 
 20/6 2/1 439882 550000 374000    ...................................  تن با راننده 14تا  12غلتک استاتیک چرخ آهنی حدود 

 16/0 1/7 457498 580000 370000    ...............................تن با راننده 20تا  16غلتک چرخ الستیکی آسفالت حدود 
تن با  10کمرشکن چرخ آهنی الستیکی حدود  يخودرو ي غلتک ویبره

 22/7 3/4 421860 580000 340000  راننده 

 21/6 3/3 309279 430000 254951    ............................................................  با رانندهتن  6کششی حدود  ي غلتک ویبره
 15/4 1/3 346738 450000 287168    ............................................................  با رانندهتن  8کششی حدود  ي غلتک ویبره

       آالت تهیه و اجراي بتن گروه ماشین       
 19/7 1/6 542549 720000 400000    .............................  متر مکعبی با راننده  6 -تراك میکسر -مخزن متحرك بتن

 20/3 1/6 153404 190000 121000    ...........................................................................................  لیتري با اپراتور  500بتونیر
 18/5 1/5 188727 230000 154000    ...........................................................................................  لیتري با اپراتور  750بتونیر
       آسفالت اجراي آالت تهیه و گروه ماشین       

 18/9 1/9 742766 850000 605000    ......................... با راننده  يکنی ـ فینیشر ـ چرخ زنجیر ماشین آسفالت پخش
 19/4 2/3 388597 500000 320000    .....................................................   رانندهلیتري با خودرو و  5000قیرپاش حدود 
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  1392دوم ي نیمه:کاريجوش  هايدستگاه   ه وگر منتخب  آالت ماشین  ساعتی ي کرایه     صد تغییرات ، متوسط و دررحداکث  ،حداقل  - 4

  
  عنوان
  

  درصد تغییر نسبت به  )ریال(ساعتی    ي کرایه

مشابه  ي نیمه  قبل  ي نیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  در سال قبل

            جوشکاريهاي  گروه دستگاه       

 25/8 4/0 112354 150000 70000    .....................................................................   آمپر 150تا  100 دیزلی موتور جوش

 26/7 4/3 132183 158000 110000    .................................................................... آمپر 250تا   150دیزلی  موتور جوش

 29/5 3/9 163007 220000 132000    ..................................................................................... آمپر 400موتور جوش دیزلی 
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  1392 کل سال :آالت حمل و نقل آالت منتخب گروه ماشین ساعتی ماشین ي کرایهو متوسط  حداکثر ،حداقل -5

  عنوان
  )ریال(ساعتی   ي کرایه

  متوسط  حداکثر  حداقل

        آالت حمل و نقل گروه ماشین      

 147294 200000 111852    .....................................................................  یا مشابه با راننده  پرایدماشین سواري 

 155974 210000 130000    ......................................................  با راننده لندرور یا مشابه ،ماشین سواري جیپ

 174123 220000 136816    ................................................................  ماشین سواري استیشن چهاردر با راننده 

 166256 190000 135422    ........................................................................................................  تن با راننده  1وانت 

 189808 261000 140000    ...... ................................................................  تن جفت دیفرانسیل با راننده  2وانت 

 225438 289000 190000    ...... ................................................................  تن جفت دیفرانسیل با راننده  3وانت 

 363021 434000 280000    ..............................................................  تن با راننده  10کامیون به ظرفیت حدود 

 356403 460000 240000    ...........................................  تن با راننده  10کامیون کمپرسی به ظرفیت حدود 

 449775 550000 300000    ...........................................  تن با راننده  16کامیون کمپرسی به ظرفیت حدود 

 271218 371000 198000    ........................................................................  لیتري با راننده  5000پاش  آبتانکر 

 340750 450000 200000    ...... ................................................................  لیتري با راننده 10000پاش  تانکر آب

 376030 470000 240000    ...... ................................................................  لیتري با راننده 15000پاش  تانکر آب

 436418 550000 270000    ...... ................................................................  لیتري با راننده 20000پاش  تانکر آب

 168861 230000 137000    ..................................................................................  دیفرانسیل با راننده  تراکتور تک

 313950 440000 200000    ..................................................   کشنده تن بدون 5تریلی کفی به ظرفیت حدود 

 452908 650000 308000    ...............................................   کشنده تن بدون 10تریلی کفی به ظرفیت حدود 

 144833 170000 110000    .................................................................................   تن هیدرولیکی با راننده 2دامپر

 169379  210000 132000     .................................................................................  تن هیدرولیکی با راننده  3دامپر
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  1392 سال کل :ها آالت منتخب گروه جرثقیل ساعتی ماشین  ي کرایهو متوسط  حداکثر حداقل، -6

  عنوان
  )ریال(ساعتی  ي  کرایه

  متوسط  حداکثر  حداقل

        ها گروه جرثقیل      

 404904 500000 330000    ....................................................  تن با راننده   10تن با کامیون  5جرثقیل کفی 

 560029 660000 420000    ....................................................  تن با راننده 16تن با کامیون  10جرثقیل کفی 

 745294 950000 605000    ................................................  تن با راننده 20جرثقیل کامیونی دو کابینه حدود 

 933722 1157000 690000    ................................................  تن با راننده 30جرثقیل کامیونی دو کابینه حدود 

 1280263 1600000 990000    ................................................  تن با راننده 50جرثقیل کامیونی دو کابینه حدود 

 579371 720000 470000    ...................................  تن با راننده  15چرخ الستیکی حدود ي جرثقیل خودرو

 794329 1000000 560000    .....................................تن با راننده 25چرخ الستیکی حدود  يجرثقیل خودرو

 1098671 1447000 775000    .....................................تن با راننده 40چرخ الستیکی حدود  يجرثقیل خودرو

 1452652 1800000 1100000    .........................................  تن با راننده 60جرثقیل خودرو چرخ الستیکی حدود 

 754977 1155000 600000    .....................................  تن با راننده 20چرخ زنجیري  حدود  يجرثقیل خودرو

 912578 1200000 715000    .....................................  تن با راننده 30چرخ زنجیري  حدود  يجرثقیل خودرو

 1063996 1400000 820000    .....................................  تن با راننده 40چرخ زنجیري  حدود  يجرثقیل خودرو
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تـراکم   آالت ماشـین ، گـروه  آالت عملیات خـاکی  گروه ماشین  آالت منتخب ساعتی ماشین ي کرایهو متوسط  حداکثر ،حداقل -7
  1392کل سال :آسفالت آالت تهیه و اجراي اجراي بتن و گروه ماشین تهیه وآالت  سطح زمین، گروه ماشین

  عنوان
  )ریال(ساعتی  ي کرایه

  متوسط  حداکثر  حداقل

        آالت عملیات خاکی گروه ماشین       
 503543 650000 348000    ......... اسب بخار با راننده 100بیل مکانیکی چرخ الستیکی به قدرت حدود 

 533951 730000 400000    ........... اسب بخار با راننده 100حدود  به قدرتبیل مکانیکی چرخ زنجیري 
 781309 1000000 482000    ............  اسب بخار با راننده 200بیل مکانیکی چرخ زنجیري به قدرت حدود 

 579392 800000 484000    .....................................................  اسب بخار با راننده 150بولدزر به قدرت حدود 
 711145 900000 583000    .....................................................  اسب بخار با راننده 200بولدزر به قدرت حدود 
 868709 1100000 650000    .....................................................  اسب بخار با راننده 250بولدزر به قدرت حدود 
 1095420 1500000 836000    .....................................................  اسب بخار با راننده 300بولدزر به قدرت حدود 
 1267082 1600000 900000    .....................................................  اسب بخار با راننده 350بولدزر به قدرت حدود 

 515547 650000 330000    .......................... اسب بخار با راننده  100لودر چرخ الستیکی به قدرت حدود 
 580667 720000 400000    ...........................  اسب بخار با راننده 150لودر چرخ الستیکی به قدرت حدود 
 732936 900000 400000    ...........................  اسب بخار با راننده 250لودر چرخ الستیکی به قدرت حدود 

 552083 700000 350000    ....................................................  اسب بخار با راننده  150گریدر به قدرت حدود 
 658197 900000 500000    ....................................................   اسب بخار با راننده 180گریدر به قدرت حدود 
 804089 1100000 610000    ....................................................   اسب بخار با راننده 220گریدر به قدرت حدود 

 715282 900000 583000    ............................اسب بخار با راننده  200به قدرت حدود  زنجیريلودر چرخ 

     آالت تراکم سطح زمین گروه ماشین       

 310539 430000 260000    ........................................  تن با راننده  8تا  6غلتک استاتیک چرخ آهنی حدود 
 371538 500000 308778    .....................................  تن با راننده 12تا 10غلتک استاتیک چرخ آهنی حدود 
 435700  550000 374000    .....................................  تن با راننده 14تا 12غلتک استاتیک چرخ آهنی حدود 

 453902 580000 370000    ...............................تن با راننده 20تا  16غلتک چرخ الستیکی آسفالت حدود 
تن با  10کمرشکن چرخ آهنی الستیکی حدود  يخودرو ي غلتک ویبره

 414403 580000 340000    ...................................................................................................................................  راننده 

 304751 430000 242811    ............................................................  با رانندهتن  6کششی حدود  ي غلتک ویبره
 344628 450000 260000    ............................................................  با رانندهتن  8کششی حدود  ي ویبرهغلتک 

     آالت تهیه و اجراي بتن گروه ماشین      

 538438 720000 400000    .............................  متر مکعبی با راننده  6 -تراك میکسر -مخزن متحرك بتن
 152217 190000 121000    ...........................................................................................  لیتري با اپراتور  500بتونیر
 187325  230000 136000    ...........................................................................................  لیتري با اپراتور  750بتونیر

     آسفالت اجراي آالت تهیه و گروه ماشین      

 735745 850000 520000    ......................... با راننده  يکنی ـ فینیشر ـ چرخ زنجیر ماشین آسفالت پخش
 384230 500000 300000    .....................................................   لیتري با خودرو و راننده 5000قیرپاش حدود 
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  عنوان
  )ریال(ساعتی   ي کرایه

  متوسط  حداکثر  حداقل

        جوشکاريهاي  گروه دستگاه      

 110362 150000 70000    ...... ................................................................آمپر   150تا  100 دیزلی موتور جوش

 129650 158000 110000    ....... ................................................................  آمپر 250تا   150دیزلی  موتور جوش

 160185 220000 130000     ........................................................................................  آمپر 400موتور جوش دیزلی 

  
 
  
 
  
 
  
  


