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            هاي نشریات مرکز آمار ایران نشانه  

  

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

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

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

   
  

  

ها قبل از ها و شــاخصها به علت ســرراســت کردن ارقام اســت. محاســبه نســبتاختالف در ســرجمع
  سرراست کردن ارقام صورت گرفته است.    

// 



  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه

شین  آوري اطالعات مربوط به کرایهجمع ستفاده در طرح ما ها هاي این طرحعمرانی با توجه به اهمیت نقش آن در برآورد هزینههاي آالت مورد ا
سی تغییرات کرایه    ست. از طرف دیگر، برر شین  همواره مورد توجه بوده ا سیله ما ست   آالت و سیا سب در  اي مؤثر براي انتخاب و اعمال  هاي منا

  گذاران است.ریزان و سیاستساختمانی و ... براي برنامه هايها، فعالیتهاي مختلف مانند واردات، تولید و ساخت، کنترل قیمتزمینه
شین  طرح آمارگیري از کرایه      ستفاده در طرح ما سازمان مدیریت و    با توجه هاي عمرانی آالت منتخب مورد ا ست معاونت امور فنی  به درخوا

ماهه و صورت نشریات شش   هاي کشور اجرا و نتایج آن به ماهه در تمامی استان به صورت شش   1370تا  1365ریزي کشور، تهیه و از سال   برنامه
سال        شد. از  شر  ستان تهران و در دو مرحله    1374ساالنه منت سطح ا شش این طرح با انجام تغییراتی در  سال اجرا و نتایج آن  ي  ماهه در هر 

  منتشر شده است.
شریه       ضر، نتایج مربوط به نیمه  يدر ن سال  حا صد تغییرات متوسط کرایه  همراه به  1394ي دوم  شین   در سبت به نیمه ساعتی ما قبل  آالت ن

  ) ارایه شده است.1393ي دوممشابه در سال قبل (نیمه ) و نیمه1394ي اول (نیمه
  ،است این نشریه در دفتر آمارهاي صنعت، معدن و زیربنایی مرکز آمار ایران توسط کارشناسان گروه آمارهاي مسکن و ساختمان تهیه شده               

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

  

مرکز آمار ایران                                 



  
  
  
 

  فهرست مندرجات
  
  
  

  
  صفحه                                                           عنوان                                                                                                                        

  
  9  ....................................................................................................................................................................  طرح اساسی مشخصات

  11  ...............................................................................................................................................................................  هایافته يدهیگز

  13  ..........................................................................................................................................................................................  نمودارها

ــط راتییتغ روند-1 نمودار ــی کامیون يهیکرا متوس  جرثقیل راننده، با لیتري 15000 پاش راننده،تانکرآب با تن 10 ظرفیت به کمپرس
  15  .........................................................................................................  94 دوم ينیمه تا 91 اول ينیمه از  راننده با  تن 10 کامیون با تن 5 کفی

ــط راتییتغ روند -2 نمودار  قدرت  به  زنجیري چرخ مکانیکی  راننده،بیل   با  تن 20 حدود  زنجیري چرخ خودرو جرثقیل  يهی کرا متوسـ
  15  ...............................  94 دوم ينیمه تا 91 اول ينیمه از راننده با بخار اسب 150 حدود قدرت به بولدزر راننده، با بخار اسب 100 حدود

 اسب  150 حدود قدرت به گریدر راننده، با بخار اسب  150 حدود قدرت به الستیکی  چرخ لودر يهیکرا متوسط  راتییتغ روند-3 نمودار
ستیکی  چرخ غلتک راننده، با بخار سفالت  ال سر  تراك-بتن متحرك مخزن راننده، با تن 20 تا 16 حدود آ  از راننده با مکعبی متر 6-میک
  16  .......................................................................................................................................................................................  94 دوم ينیمه تا 91 اول ينیمه

  17  ............................................................................................................................................................................  آماري هايجدول

  19  ......  1394 دوم ينیمه: نقل و حمل آالتماشین گروه منتخب آالتماشین ساعتی کرایه تغییرات درصد و متوسط حداکثر، حداقل، ـ1

  20  ..................................  1394دوم ينیمه: هاجرثقیل گروه منتخب آالتماشین ساعتی کرایه تغییرات درصد و متوسط حداکثر، حداقل، ـ2

سط  حداکثر، حداقل، -3 صد  و متو شین  ساعتی  کرایه تغییرات در شین  گروه منتخب آالتما شین  خاکی،گروه عملیات آالتما   آالتما
  21  ................................  1394دوم ينیمه: آسفالت اجراي و تهیه آالتماشین گروه و بتن اجراي و تهیه آالتماشین گروه زمین، سطح تراکم

  22  .......  1394 دوم ينیمه :کاريجوش دستگاههاي هوگر منتخب آالتماشین ساعتی کرایه تغییرات درصد و متوسط ،حداکثر ،حداقل ـ4

  23  ...................................  1394 سال کل: نقل و حمل آالتماشین گروه منتخب آالتماشین ساعتی يکرایه متوسط و حداکثر حداقل، -5

  24  .............................................................  1394 سال کل: هاجرثقیل گروه منتخب آالتماشین ساعتی يکرایه متوسط و حداکثر حداقل، -6

سط  و حداکثر حداقل، -7 شین  ساعتی  يکرایه متو شین  گروه منتخب آالتما شین  گروه خاکی، عملیات آالتما   سطح  تراکم آالتما
  25  ..........................................................  1394سال کل: آسفالت اجراي و تهیه آالتماشین گروه و بتن اجراي و تهیه آالتماشین گروه زمین،

26  ....................................  1394 سال کل: کاريجوش هايدستگاه گروه منتخب آالتماشین ساعتی يکرایه متوسط و حداکثر حداقل، -8
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  شخصات اساسی طرح م

  
  
  
  

  هدف 
سبه  سط کرایه  هدف از اجراي طرح، گردآوري آمار و اطالعات مورد نیاز براي محا شین  ساعتی  متو ستفاده در طرح  منتخب آالتما هاي مورد ا

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

  هدف يجامعه
هاي پیمانکاري  توســط شــرکت تهران اســتانآماري مورد نظر در ســطح  دورهدر  ملی و اســتانی هاي عمرانیدر طرح ی کهمنتخب آالتماشــین

  .دندهاین طرح را تشکیل میي هدف جامعه ،اندشده استفادهساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی 
  

  واحد آماري
هاي آماري مورد نظر در ســطح اســتان تهران توســط شــرکت  هاي عمرانی ملی و اســتانی در دورهآالت منتخبی که در طرحز ماشــینهر یک ا

  دهند.اند، واحد آماري این طرح را تشکیل میپیمانکاري ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استفاده شده
   

  گیرينمونهچارچوب 
  آماري در سطح استان دوره در هاي عمرانی ملی و استانیهاي پیمانکاري ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی در حال اجراي طرح  شرکت فهرست  

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

  گیريواحد نمونه
شرکت  س     هر یک از  سی ساختمانی، تا ستانی در دوره اتی و تجهیزاتی در حال اجراي طرحهاي پیمانکاري  سطح   هاي عمرانی ملی و ا آماري در 

  دهد.گیري این طرح را تشکیل میدست آمده است، واحد نمونهاستان تهران که از منابع ثبتی به
  

  يروش آمارگیر
ست، گیري نمونه در این طرح، روش آمارگیري ساس طرح   به این ترتیب که بر ا  آماريچارچوب  موجود درهاي شرکت ، تعدادي از گیرينمونها

شرکت     صورت نمونه انتخاب و  به شانی این  شنامه طرح از طریق رایانامه به رایان ستفاده از      ها فرستاده می پرس شنامه پس از تکمیل با ا شود. پرس
  شود.اینترنت یا نمابر به مرکز آمار ایران ارسال می

  
  يزمان آمارگیر

  بوده است. 1394بهمن ماه سال  ،گیري این طرحزمان آمار
  

  يزمان آمار
    است. گردآوري شده 1394ي دوم سال ، اطالعات مربوط به شش ماههطرحاز اجراي  مرحلهاین در 
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  ياقالم آمار
شین  60 برايدر این آمارگیري  اطالعات مورد نظر 1394 سال ي دوم نیمه در ستفاده در طرح قلم منتخب از ما ملی و  هاي عمرانیآالت مورد ا

  .شوندبندي میگروه به شرح زیر طبقه 7شده است که در  گردآوري استانی
  

تعداد اقالم مورد   عنوان گروه
  در گروه آمارگیري

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

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

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

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

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

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

  
  ساعتی تعریف کرایه
ــین   منظور از کرایه  ــاعتی ماشـ ــت که  سـ ــتگاه (کارگاه مورد مراجعه)،      اجاره آالت، مبلغی اسـ ــاعت   بابت   کننده دسـ ــتفاده از  یک سـ   به  آناسـ

ــتگاه بر مبلغ کرایه   با توجه به این واقعیت که مدت زمان کرایه        . کند میدهنده پرداخت   اجاره   گذارد، یعنی هر چه مدت کرایه    آن تاثیر می  دسـ
ستگاه طوالنی  شد، مبلغ کرایه د سط مدت زمان کرایه شود و با توجه به حجم کار طرح ساعتی آن کمتر می  تر با ، این طرح در هاي عمرانی، متو

تامین ســوخت، محل اســتراحت و غذاي راننده اســت که توســط  يســاعتی شــامل هزینه ســه ماه در نظر گرفته شــده اســت. همچنین، کرایه
  شود.  کننده پرداخت میاجاره
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  هایافته يگزیده
  
  
  
  

ملی و استانی در سطح استان تهران     عمرانی هايمنتخب مورد استفاده در طرح  آالتماشین  کرایهترین درصد تغییرات متوسط   کمترین و بیش
سبت به  به تفکیک  1394لسا دوم ي نیمهدر  سال قبل (نیمه   و نیمه )1394اولي قبل (نیمه نیمههرگروه، ن شابه  ) در زیر ارایه 1393ي دوم م
  شود.می
  
  لنق و آالت حملگروه ماشین 
. در این گروه شاهد نوسان متوسط کرایه    است تراکتور و  پاشم از انواع ماشین سواري، وانت، کامیون کمپرسی، تانکر آب   قل 18این گروه شامل   

لر کفی به تری«ساعتی مربوط به   ترین افزایش متوسط کرایه در این میان، بیش ساعتی گاه به صورت افزایشی و گاه به صورت کاهشی هستیم.        
 .استدرصد  0/15با » تن هیدرولیکی با راننده 3دامپر «ترین کاهش مربوط به درصد و بیش 0/4با » کشندهتن بدون  10ظرفیت حدود 

ساعتی تمامی اقالم این گروه   دهد که متوسط کرایه مشابه سال قبل، نشان می    با دوره 1394ي دوم نتایج حاصل از آمارگیري نیمه  مقایسه      
  2/18با » تن بدون کشنده  5تریلر کفی به ظرفیت حدود «ساعتی مربوط به   ترین افزایش متوسط کرایه بیشافزایش داشته است. در این میان،   
  .استدرصد  3/1با » لیتري با راننده 15000پاش تانکر آب«درصد و کمترین افزایش مربوط به 

  
  اهگروه جرثقیل

شامل   شد قلم از انواع جرثقیل می 12این گروه  ساعتی اقالم هم داراي افزایش و هم داراي کاهش بوده    .در این گروه با سط کرایه  همچنین متو
ست. بیش  سط کرایه ا ستیکی حدود  جرثقیل خودروي چرخ«ساعتی مربوط به   ترین افزایش متو صد و بیش  8/6با » تن با راننده 15ال ترین در

  .استدرصد  4/8با » تن با راننده 20زنجیري حدود جرثقیل خودروي چرخ«کاهش مربوط به 
سه       صل از آمارگیري نیمه  مقای شان می     با دوره 1394ي دوم نتایج حا سال قبل ن شابه  ساعتی تمامی اقالم این گروه   دهد که متوسط کرایه م

درصد  8/13با » تن با راننده 15الستیکی حدود  جرثقیل خودروي چرخ«ترین افزایش متوسط مربوط به  افزایش داشته است. در این میان، بیش  
  .استدرصد  5/1با » تن با راننده 20جرثقیل کامیونی دو کابینه حدود«و کمترین افزایش مربوط به 

  
  یآالت عملیات خاکگروه ماشین 

زایشی افبه صورت متوسط کرایه ساعتی در این گروه شاهد نوسان  .است گریدر و مکانیکی، بولدوزر، لودر قلم از انواع بیـل  15 گـروه شامـل  این
» اسب بخار با راننده 250الستیکی به قدرت حدودلودر چرخ«ساعتی مربوط به  ترین افزایش متوسط کرایهدر این میان، بیش یا کاهشی هستیم 

  .استدرصد  6/5با » اسب بخار با راننده 100الستیکی به قدرت حدود لودر چرخ«ترین کاهش مربوط به درصد و بیش 4/5با 
صل از آمارگیري نیمه        سه نتایج حا شان می     با دوره 1394ي دوم مقای سال قبل ن شابه  ساعتی تمامی اقالم این گروه   دهد که متوسط کرایه م

ــته اســت. در این میان، بیش درصــد و کمترین  1/13با » اســب بخار با راننده 220گریدر به قدرت حدود «ترین افزایش مربوط به افزایش داش
  .استدرصد  0/3با » اسب بخار با راننده 200زنجیري به قدرت حدود لودر چرخ«مربوط به قلم  افزایش
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  آالت تراکم سطح زمینگروه ماشین
شامل   ست نوع غلتک  7این گروه  سه ا شان می  اقالم این گروه با دوره . مقای سط کرایه قبل ن ساعتی تمامی اقالم این گروه کاهش   دهد که متو

درصد و کمترین  8/7با » تن با راننده 6غلتک ویبره کششی حدود «ساعتی مربوط به  ترین کاهش متوسط کرایهدر این میان، بیشاست. داشته 
  .استدرصد  1/0با » تن با راننده 10الستیکی حدود آهنیغلتک ویبره خودروي کمرشکن چرخ«کاهش مربوط به 

سه       شان می     با دوره 1394ي دوم نتایج حاصل از آمارگیري نیمه  مقای دهد که تمامی اقالم این گروه داراي افزایش متوسط   مشابه سال قبل ن
ــاعتی بوده کرایه ــط کرایهاند. در این میان، بیشس ــاعتی مربوط به  ترین افزایش متوس ــتاتیک چرخ«س تن با   12تا  10آهنی حدود غلتک اس
درصد   7/4با » تن با راننده 10الستیکی حدود  آهنیخودروي کمرشکن چرخ  يک ویبرهغلت«درصد و کمترین افزایش مربوط به   9/9با » راننده
  .است

  
  آالت تهیه و اجراي بتنگروه ماشین

باشد. متوسط کرایه ساعتی تمامی اقالم بجز یک قلم در این دوره افزایش داشته است. در این       قلم از انواع مخزن و بتونیر می 3این گروه شامل  
ترین درصد و بیش 3/6با » مترمکعبی با راننده 6ـــتراك میکسرـــمخزن متحرك بتن«ترین افزایش متوسط کرایه ساعتی مربوط به میان، بیش

  .استدرصد  0/4با » لیتري با اپراتور 500بتونیر «کاهش مربوط به 
 هد که تمام اقالم این گروه از افزایش متوسط کرایه دمیمشابه سال قبل، نشان     با دوره 1394ي دوم مقایسه نتایج حاصل از آمارگیري نیمه       

درصد و کمترین افزایش مربوط   7/16با » لیتري با اپراتور 750بتونیر«ساعتی مربوط به   ترین افزایش متوسط کرایه . بیشاست ساعتی برخوردار  
  .استدرصد  7/13با » مترمکعبی با راننده 6ـ تراك میکسرـمخزن متحرك بتن«به 
  
  لتآسفااجراي آالت تهیه و گروه ماشین 

درصد افزایش  5/2» زنجیري با رانندهچرخـ فینیشرـ کنیماشین آسفالت پخش«ساعتی مربوط به  . متوسط کرایهاستقلم  2این گروه نیز شامل 
  درصد کاهش داشته است. 8/5» لیتري با خودرو و راننده 5000قیرپاش حدود«و 

سه       صل از آمارگیري نیمه  مقای شان می      با دوره 1394ي دوم نتایج حا سال قبل ن شابه  سط    2دهد که هر م قلم این گروه داراي افزایش متو
ــکنیماشین آسفالت پخش  «درصد و   1/15» لیتري با خودرو و راننده 5000قیرپاش حدود «کرایه ساعتی هستند.    ــفینیشر ــ زنجیري با چرخــ

 اند.درصد افزایش داشته 4/6» راننده
  

  هاي جوشکاريگروه دستگاه
شامل   ستگاه  3این گروه  شته         کاري میهاي جوشقلم از انواع د ساعتی تمامی اقالم بجز یک قلم، افزایش دا سط کرایه  شد. در این دوره متو با

ترین کاهش درصد و بیش  2/6با » آمپر 150ا ت 100موتور جوش دیزلی «ترین افزایش متوسط کرایه ساعتی مربوط به   است. در این میان، بیش 
  .استدرصد  1/2با » آمپر 400موتور جوش دیزلی «مربوط به 

صد   5/14با » آمپر 150تا  100موتور جوش دیزلی«مشـابه سـال قبل،    با دوره 1394ي دوم در مقایسـه نتایج حاصـل از آمارگیري نیمه        در
  درصد بوده است. 6/7با » آمپر 400موتور جوش دیزلی«ساعتی بوده و کمترین افزایش مربوط به  ترین افزایش متوسط کرایهداراي بیش

  
ــط کرایه  4تا  1در جداول     ــریه، حداقل، حداکثر و متوس ــین  این نش ــاعتی ماش ــتفاده در طرحس ــب  عمرانی هايآالت منتخب مورد اس   برحس

  ) ارایه شده است.1393ي دوم ) و نیمه مشابه سال قبل (نیمه1394ي اول نیمهقبل ( هاي مختلف و درصد تغییرات آن نسبت به نیمهگروه
  
  
  
  



  

  

  
  

  
  
  
  

  نمودارها
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و  با رانندهلیتري  15000تن با راننده،تانکرآب پاش  10ي کامیون کمپرسی به ظرفیت کرایه متوسطروند تغییرات -1نمودار 
 94دوم  يهنیمتا  91اول  يهنیمتن  با راننده  از  10تن با کامیون  5جرثقیل کفی 

 

 
 
  

 زنجیري به قدرتبیل مکانیکی چرخ تن با راننده، 20زنجیري حدود ي جرثقیل خودرو چرخکرایه متوسطروند تغییرات -2نمودار 
 94دوم  يهنیمتا  91اول  يهنیماسب بخار با راننده از  150بولدزر به قدرت حدود  و اسب بخار با راننده 100حدود 

  
  

40,000

90,000

140,000

190,000

240,000

290,000

340,000

390,000

440,000

490,000

540,000

ه کامیون کمپرسی ب
هتن با رانند 10ظرفیت 

 15000تانکرآب پاش 
لیتري با راننده

تن با   5جرثقیل کفی 
تن  با  10کامیون 

راننده

)ریال(

40,000

240,000

440,000

640,000

840,000

1,040,000

1,240,000

جرثقیل خودرو چرخ   
تن با   20زنجیري حدود 

راننده

بیل مکانیکی چرخ  
زنجیري به قدرت حدود  

اسب بخار با راننده 100

بولدزر به قدرت حدود  
اسب بخار با راننده 150

)ریال(



 16                                       1394دوم ي نیمه-عمرانی هايد استفاده در طرحمنتخب مور آالتماشین يکرایه نتایج آمارگیري از

 

 150اسب بخار با راننده، گریدر به قدرت حدود  150الستیکی به قدرت حدود ي لودر چرخکرایه متوسطروند تغییرات -3نمودار 
متر مکعبی  6-تراك میکسر-مخزن متحرك بتنو  ا رانندهتن ب 20تا  16الستیکی آسفالت حدود اسب بخار با راننده، غلتک چرخ

  94دوم  يهنیمتا  91اول  يهنیمبا راننده از 
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  1394دوم ي نیمه آالت حمل و نقل:آالت منتخب گروه ماشینساعتی ماشین کرایه ، متوسط و درصد تغییراتحداکثر ،حداقل ـ1

  عنوان
  درصد تغییر نسبت به  ساعتی (ریال) يکرایه

مشابه  ينیمه  قبل ينیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  در سال قبل

            آالت حمل و نقلگروه ماشین      

 12/3 6/7- 197037 300000 160000    ................................................................  ماشین سواري پراید یا مشابه با راننده

 10/2 5/5- 206487 315000 160000    ..................................................با راننده لندرور یا مشابه ،ماشین سواري جیپ

 10/8 2/3 229274 300000 178378    ..........................................................  ماشین سواري استیشن چهار در با راننده

 10/6 1/7- 214879 300000 170000    ...............................................................................................  تن با راننده 1وانت 

 6/1 3/7- 243046 320000 180000    .................................................................  با رانندهتن جفت دیفرانسیل  2وانت 

 8/0 0/6 286210 350000 240000    .................................................................  تن جفت دیفرانسیل با راننده 3وانت 

0/0 444372 650000 330000    ..........................................................  تن با راننده 10کامیون به ظرفیت حدود   7/3 

 8/6 3/0- 468236 650000 350000    .........................................  تن با راننده 10کامیون کمپرسی به ظرفیت حدود 

 9/0 2/7 562417 700000 380000    ..........................................تن با راننده 16کامیون کمپرسی به ظرفیت حدود 

 13/4 3/2- 362788 500000 300000    ...................................................................لیتري با راننده 5000پاش تانکر آب

 5/1 0/5- 424587 550000 350000    ................................................................  لیتري با راننده 10000پاش تانکر آب

 1/3 4/9- 448820 650000 330000    ................................................................  لیتري با راننده 15000پاش تانکر آب

 4/5 1/0- 510326 750000 380000    ................................................................  لیتري با راننده 20000پاش تانکر آب

 12/3 3/0- 227134 350000 178378    ...........................................................................  دیفرانسیل با رانندهتراکتور تک

 18/2 0/9- 398916 532000 342000    ................................................کشندهتن بدون 5تریلی کفی به ظرفیت حدود 

 17/3 4/0 558349 750000 480000    .............................................  کشندهتن بدون 10تریلی کفی به ظرفیت حدود 

 8/8 5/1- 186769 270000 125000    .........................................................................  تن هیدرولیکی با راننده 2دامپر 

 11/0 0/2- 219055 300000 150000     .........................................................................  تن هیدرولیکی با راننده 3دامپر 
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  1394دومي نیمه ها:آالت منتخب گروه جرثقیلساعتی ماشین کرایه ، متوسط و درصد تغییراتحداکثر حداقل، ـ2

  عنوان
  درصد تغییر نسبت به  ساعتی (ریال) يکرایه

ي مشابه نیمه  ي قبلنیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  در سال قبل

            هاگروه جرثقیل      

 4/5 0/4- 496564 650000 400000    .................................................  تن با راننده 10تن با کامیون  5جرثقیل کفی 

 4/1 2/9 679283 850000 550000    ..............................................  تن با راننده 16تن با کامیون  10جرثقیل کفی 

 1/5 0/3 919108 1300000 700000    ..........................................  تن با راننده 20جرثقیل کامیونی دو کابینه حدود 

 7/2 2/5 1220766 1600000 950000    ..........................................  تن با راننده 30جرثقیل کامیونی دو کابینه حدود 

 5/6 7/1- 1627641 2300000 1200000    ..........................................  تن با راننده 50جرثقیل کامیونی دو کابینه حدود 

 13/8 6/8 802600 1055000 550000    ..................................  تن با راننده 15الستیکی حدود چرخ يجرثقیل خودرو

 7/6 4/0- 1036071 1477000 795841    ..................................  تن با راننده 25الستیکی حدود چرخ يجرثقیل خودرو

 7/5 3/1 1470970 1820000 1000000    ..................................  تن با راننده 40الستیکی حدود چرخ يجرثقیل خودرو

 7/0 5/9- 1898404 2500000 1500000    ..................................  تن با راننده 60الستیکی حدود چرخ يجرثقیل خودرو

 6/3 8/4- 971393 1200000 754677    ...................................  تن با راننده 20زنجیري حدود چرخ يجرثقیل خودرو

 12/7 0/2- 1254869 1800000 750000    ...................................  تن با راننده 30زنجیري حدود چرخ يجرثقیل خودرو

 12/2 5/5 1483905 2000000 1029105    ...................................  تن با راننده 40زنجیري حدود چرخ يجرثقیل خودرو
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ــ3 ،گروه آالت عملیات خاکیگروه ماشــین آالت منتخبســاعتی ماشــین کرایه ، متوســط و درصــد تغییراتحداکثر ،حداقل ــ
  1394ي دومنیمه آسفالت: آالت تهیه و اجراياجراي بتن و گروه ماشین تهیه وآالت تراکم سطح زمین، گروه ماشین آالتماشین

  عنوان

  درصد تغییر نسبت به  ي ساعتی (ریال)کرایه

مشابه  ینيمه  ی قبلنيمه  متوسط  حداكثر  حداقل
  در سال قبل

            آالت عملیات خاکیگروه ماشین      
 3/0 3/4- 599920 800000 424000  ....................  بخار با راننده اسب 100الستیکی به قدرت حدود بیل مکانیکی چرخ
 12/2 0/9 690914 900000 548856  ......................  اسب بخار با راننده 100حدود  زنجیري به قدرتبیل مکانیکی چرخ
 4/6 1/7- 909619 1200000 650000  ......................  اسب بخار با راننده 200زنجیري به قدرت حدود بیل مکانیکی چرخ

 10/8 3/5- 729334 1000000 550000  ........................................................  اسب بخار با راننده 150بولدوزر به قدرت حدود 
 7/5 0/8 858440 1100000 650000  ........................................................  اسب بخار با راننده 200بولدوزر به قدرت حدود 
 10/8 3/4 1086072 1400000 850000  ........................................................  اسب بخار با راننده 250بولدوزر به قدرت حدود 
 10/5 4/4 1346576 1800000 1042826  ........................................................  اسب بخار با راننده 300بولدوزر به قدرت حدود 
 9/9 3/2 1573707 2000000 1150000  ........................................................  اسب بخار با راننده 350بولدوزر به قدرت حدود 

 5/4 5/6- 605711 800000 500000  ....................................  اسب بخار با راننده 100الستیکی به قدرت حدود لودر چرخ
 9/9 3/1 714285 900000 600000  ....................................  اسب بخار با راننده 150الستیکی به قدرت حدود لودر چرخ
 12/8 5/4 933767 1250000 700000  ....................................  اسب بخار با راننده 250الستیکی به قدرت حدود لودر چرخ

 11/5 3/7 749529 950000 540000  .........................................................  اسب بخار با راننده  150گریدر به قدرت حدود 
 10/4 4/5 895458 1250000 680000  ..........................................................  اسب بخار با راننده 180گریدر به قدرت حدود 
 13/1 3/9 1116059 1500000 850000  ..........................................................  اسب بخار با راننده 220گریدر به قدرت حدود 

 3/0 2/6- 877253 1300000 700000  ....................................  اسب بخار با راننده 200به قدرت حدود  زنجیريلودر چرخ 
       آالت تراکم سطح زمینگروه ماشین      

 8/8 1/2- 408929 530000 343035  .................................................  رانندهتن با  8تا  6آهنی حدود غلتک استاتیک چرخ
 9/9 0/4- 477061 625000 350000  ............................................  تن با راننده 12تا 10آهنی حدود غلتک استاتیک چرخ
 7/3 3/8- 523804 680000 380000  ............................................  تن با راننده 14تا 12آهنی حدود غلتک استاتیک چرخ

 5/8 4/0- 547016 750000 400000  .......................................  تن با راننده 20تا  16الستیکی آسفالت حدود غلتک چرخ
 4/7 0/1- 495531 600000 330000  .....  رانندهتن با  10الستیکی حدود آهنیکمرشکن چرخ يخودرو يغلتک ویبره
 6/5 7/8- 375428 550000 300000  ................................................................  با رانندهتن  6کششی حدود  يغلتک ویبره
 5/5 5/2- 423544 550000 320000  ................................................................  با رانندهتن  8کششی حدود  يغلتک ویبره

       آالت تهیه و اجراي بتنگروه ماشین      
 13/7 6/3 688869 850000 576299  .......................................  متر مکعبی با راننده 6 -تراك میکسر-مخزن متحرك بتن

 16/3 4/0- 208358 300000 150935  ..............................................................................................  لیتري با اپراتور 500بتونیر
 16/7 0/3 259249 350000 192100  ..............................................................................................  لیتري با اپراتور 750بتونیر

       آسفالت اجراي آالت تهیه وگروه ماشین      

 6/4 2/5 1063952 1500000 850000  ........................................  با راننده يزنجیرـفینیشرـچرخکنیماشین آسفالت پخش
 15/1 5/8- 517244 650000 411642  ...........................................................  لیتري با خودرو و راننده 5000قیرپاش حدود 
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  1394ي دوم نیمه :کاريجوش هايدستگاهه وگر منتخب آالتماشین ساعتی کرایه، متوسط و درصد تغییرات رحداکث ،حداقلـ 4

  
  عنوان
  

  درصد تغییر نسبت به  ساعتی (ریال) يکرایه

ي مشابه نیمه  قبل ينیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  در سال قبل

            جوشکاريهاي گروه دستگاه      

 14/5 6/2 144578 200000 102000    ...............................................................  آمپر 150تا  100 دیزلی موتور جوش

 11/6 2/7 168012 225000 115000    .............................................................  آمپر 250تا   150دیزلی  موتور جوش

 7/6 2/1- 199282 275000 140000     ............................................................................  آمپر 400موتور جوش دیزلی 
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  1394 کل سال آالت حمل و نقل:آالت منتخب گروه ماشینساعتی ماشین يکرایهو متوسط  حداکثر ،حداقل -5

  عنوان
  ساعتی (ریال) يکرایه

  متوسط  حداکثر  حداقل

        آالت حمل و نقلگروه ماشین      

 205109 300000 150000    ............................................................  یا مشابه با راننده  پرایدماشین سواري 

 212763 315000 160000    ................................................با راننده لندرور یا مشابه ،ماشین سواري جیپ

 226742 300000 165165    ........................................................  ماشین سواري استیشن چهاردر با راننده 

 217193 320000 170000    ...........................................................................................  تن با راننده  1وانت 

 247913 322500 180000    ..............................................................تن جفت دیفرانسیل با راننده  2وانت 

 285363 360000 228690    ..............................................................تن جفت دیفرانسیل با راننده  3وانت 

 444382 650000 330000    .......................................................تن با راننده  10کامیون به ظرفیت حدود 

 476659 650000 330000    ......................................  تن با راننده  10کامیون کمپرسی به ظرفیت حدود 

 554685 700000 380000    ......................................  تن با راننده  16کامیون کمپرسی به ظرفیت حدود 

 368705 507000 280000    ...............................................................  لیتري با راننده  5000پاش تانکر آب

 425689 550000 337500    ..............................................................  لیتري با راننده 10000پاش تانکر آب

 460755 650000 330000    ..............................................................  لیتري با راننده 15000پاش تانکر آب

 513008 750000 380000    ..............................................................  لیتري با راننده 20000پاش تانکر آب

 230948 352500 178378    ........................................................................  دیفرانسیل با راننده تراکتور تک

 400752 550000 300000    ............................................   کشندهتن بدون 5تریلی کفی به ظرفیت حدود 

 547566 750000 406000    .......................................... کشندهتن بدون 10تریلی کفی به ظرفیت حدود 

 192728 270000 125000    .......................................................................   تن هیدرولیکی با راننده 2دامپر

 219233 300000 150000     .......................................................................  تن هیدرولیکی با راننده  3دامپر
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  1394 سال کل ها:آالت منتخب گروه جرثقیلساعتی ماشین يکرایهو متوسط  حداکثر حداقل، -6

  عنوان
  ي ساعتی (ریال)کرایه

  متوسط  حداکثر  حداقل

  هاگروه جرثقیل      
   

 497551 650000 330000    .............................................  تن با راننده   10تن با کامیون  5جرثقیل کفی 

 668297 850000 500000    .............................................  تن با راننده 16تن با کامیون  10جرثقیل کفی 

 917922 1300000 650000    .........................................  تن با راننده 20جرثقیل کامیونی دو کابینه حدود 

 1204122 1600000 825825    .........................................  تن با راننده 30جرثقیل کامیونی دو کابینه حدود 

 1689921 2415000 1200000    .........................................  تن با راننده 50جرثقیل کامیونی دو کابینه حدود 

 775507 1055000 550000    ..............................  تن با راننده  15چرخ الستیکی حدود ي جرثقیل خودرو

 1056610 1600000 795841    ...............................  تن با راننده 25چرخ الستیکی حدود  يجرثقیل خودرو

 1448811 1820000 1000000    ...............................  تن با راننده 40چرخ الستیکی حدود  يجرثقیل خودرو

 1957878 3000000 1500000    ...................................  تن با راننده 60جرثقیل خودرو چرخ الستیکی حدود 

 1018832 1400000 754677    ...............................  تن با راننده 20چرخ زنجیري  حدود  يجرثقیل خودرو

 1255990 1800000 750000    ...............................  تن با راننده 30چرخ زنجیري  حدود  يجرثقیل خودرو

 1442906 2000000 950000    ...............................  تن با راننده 40چرخ زنجیري  حدود  يجرثقیل خودرو
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سط   حداکثر ،حداقل -7 شین    يکرایهو متو شین  آالت منتخبساعتی ما شین ، گروه آالت عملیات خاکیگروه ما تراکم  آالتما
  1394کل سال آسفالت: آالت تهیه و اجراياجراي بتن و گروه ماشین تهیه وآالت سطح زمین، گروه ماشین

  عنوان
  ي ساعتی (ریال)کرایه

  متوسط  حداكثر  حداقل

        آالت عملیات خاکیماشینگروه        
 612110 800000 424000    ..................... اسب بخار با راننده 100بیل مکانیکی چرخ الستیکی به قدرت حدود 

 687508 900000 500000    ......................   اسب بخار با راننده 100حدود  بیل مکانیکی چرخ زنجیري به قدرت
 918363 1250000 650000    ........................  اسب بخار با راننده 200بیل مکانیکی چرخ زنجیري به قدرت حدود 

 744262 1000000 550000    .............................................................  اسب بخار با راننده 150بولدزر به قدرت حدود 
 854321 1125000 600000    .............................................................  اسب بخار با راننده 200بولدزر به قدرت حدود 
 1067283 1400000 750000    .............................................................  اسب بخار با راننده 250بولدزر به قدرت حدود 
 1314172 1800000 850000    .............................................................  بخار با رانندهاسب  300بولدزر به قدرت حدود 
 1546436 2000000 1150000    .............................................................  اسب بخار با راننده 350بولدزر به قدرت حدود 

 622572 850000 500000    ....................................  اسب بخار با راننده  100لودر چرخ الستیکی به قدرت حدود 
 701201 900000 500000    ......................................اسب بخار با راننده 150لودر چرخ الستیکی به قدرت حدود 
 908633 1250000 650000    ......................................اسب بخار با راننده 250لودر چرخ الستیکی به قدرت حدود 

 733319 1000000 508200    ............................................................  اسب بخار با راننده  150گریدر به قدرت حدود 
 873890 1250000 550000    ............................................................   اسب بخار با راننده 180گریدر به قدرت حدود 
 1094221 1500000 850000    ............................................................   رانندهاسب بخار با  220گریدر به قدرت حدود 

 889825 1300000 673365    ......................................  اسب بخار با راننده  200به قدرت حدود  زنجیريلودر چرخ 

     آالت تراکم سطح زمینگروه ماشین       

 411448 650000 300000    .................................................  تن با راننده  8تا  6غلتک استاتیک چرخ آهنی حدود 
 477965 700000 350000    ..............................................  تن با راننده 12تا 10غلتک استاتیک چرخ آهنی حدود 
 534759 750000 380000    ..............................................  تن با راننده 14تا 12غلتک استاتیک چرخ آهنی حدود 

 558933 750000 400000    .........................................تن با راننده 20تا  16غلتک چرخ الستیکی آسفالت حدود 
 495686 750000 330000    .....  تن با راننده  10کمرشکن چرخ آهنی الستیکی حدود  يخودرو يغلتک ویبره
 392332 575000 300000    ....................................................................با رانندهتن  6کششی حدود  يغلتک ویبره
 437330 650000 320000    ...................................................................  با رانندهتن  8کششی حدود  يغلتک ویبره

     آالت تهیه و اجراي بتنگروه ماشین      

 667575 850000 450000    ........................................متر مکعبی با راننده  6 -تراك میکسر -مخزن متحرك بتن
 212971 300000 150935    ................................................................................................  لیتري با اپراتور  500بتونیر
 258835 380000 192100    ................................................................................................  لیتري با اپراتور  750بتونیر

  آسفالت اجراي آالت تهیه وگروه ماشین      
   

 1049929 1552500 600000    ...................................  با راننده  يـ فینیشر ـ چرخ زنجیر کنیماشین آسفالت پخش
 535315 720000 411642    .............................................................   لیتري با خودرو و راننده 5000قیرپاش حدود 
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  1394 کل سال :کاريجوش هايدستگاهه وگر منتخب آالتماشین ساعتی يکرایهو متوسط  حداکثر ،حداقل -8

  عنوان
  ساعتی (ریال) يکرایه

  متوسط  حداکثر  حداقل

        کاريجوشهاي گروه دستگاه      

 139422 200000 101164    ...........................................................  آمپر   150تا  100 دیزلی موتور جوش

 165419 250000 115000    .............................................................  آمپر 250تا   150دیزلی  موتور جوش

 201691 275000 140000     ............................................................................آمپر 400موتور جوش دیزلی 

  
  
 


