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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 استجمع و محاسبه غیرممکن یا بی        ××
   .رقم کمتر از نصف واحد است         

   .نظرکردن استرقم (نسبت) ناچیز و قابل صرف        
  .قطعی استرقم غیر    *

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

   
  

  

هـا قبـل از   هـا و شـاخص  نسـبت  محاسـبه  .ها به علت سرراست کردن ارقام اسـت اختالف در سرجمع
      .سرراست کردن ارقام صورت گرفته است
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 مقدمه

 هاا اين طرحهاي ورد هزينهي با توجه به اهميت نقش آن در برآهاي عمرانمورد استفاده در طرح آالتماشين كرايهآوري اطالعات مربوط به جمع

هااي مناساد در   اي مؤثر براي انتخاب و اعماا  سياسات  آالت وسيلهماشين كرايهبررسي تغييرات  ،از طرف ديگر .همواره مورد توجه بوده است

 .اران استذگريزان و سياستبراي برنامه ...و  هاي ساختمانيها، فعاليتكنتر  قيمتات، توليد و ساخت، هاي مختلف مانند واردزمينه

و رناماه  بساازمان  معاونات اماور فناي    به درخواسات  با توجه  هاي عمرانيمنتخد مورداستفاده در طرحآالت ماشين كرايهطرح آمارگيري از     

ماهاه و  صاورت نشاريات شاش   هاي كشور اجرا و نتايج آن باه تاناس تماميماهه در صورت ششبه  5631تا  5631تهيه و از سا  ، كشور بودجه

ماهه در هر سا  اجارا و نتاايج   شش يتهران و در دو مرحله استانن طرح با انجام تغييراتي در سطح اي 5631. از سا  است ساالنه منتشر شده

 .آن منتشر شده است

 قبا   نيماه نسبت باه   آالتساعتي ماشين كرايههمراه درصد تغييرات متوسط  به 5631سا   ي او نيمهحاضر، نتايج مربوط به  يدر نشريه    

 .استه شده يارا (5631 او ي نيمه)سا  قب   درمشابه  نيمهو ( 5631 ي دومنيمه)

 ،گروه آمارهاي مسکن و ساختمان تهيه شاده اسات   كارشناساناين نشريه در دفتر آمارهاي صنعت، معدن و زيربنايي مركز آمار ايران توسط     

 .گيران را در انجام وظايف ياري دهدصميمكه اطالعات ياد شده، مسئوالن و تاميدواريم 
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شخصات اساسی طرح م

  هدف 
هـاي  مـورد اسـتفاده در طـرح    منتخـب  آالتماشین ساعتی کرایهمتوسط  آمار و اطالعات مورد نیاز براي محاسبه گردآوريهدف از اجراي طرح، 

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

   هدف يجامعه
هـاي پیمانکـاري   توسـط شـرکت   تهـران  اسـتان آماري مورد نظر در سـطح   دورهدر  ملی و استانی هاي عمرانیدر طرح که یمنتخب آالتماشین

  .دندهاین طرح را تشکیل می دفي هجامعه ،اندشده استفادهو تجهیزاتی  تاسیساتیساختمانی، 

  واحد آماري
هـاي  توسـط شـرکت   سـطح اسـتان تهـران   آماري مـورد نظـر در    دورهدر هاي عمرانی ملی و استانی در طرح که یآالت منتخبز ماشینهر یک ا

  .دهنداند، واحد آماري این طرح را تشکیل میشده استفاده و تجهیزاتی تاسیساتیپیمانکاري ساختمانی، 

   گیرينمونهچارچوب 
 آماري در سطح استان دوره در ملی و استانی عمرانیهاي و تجهیزاتی در حال اجراي طرح تاسیساتیهاي پیمانکاري ساختمانی، شرکتفهرست 

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

  گیريواحد نمونه
آمـاري در سـطح    دوره اي عمرانـی ملـی و اسـتانی در   هراي طرحجو تجهیزاتی در حال ا تاسیساتیهاي پیمانکاري ساختمانی، هر یک از شرکت

  .دهدشکیل میتگیري این طرح را دست آمده است، واحد نمونهاستان تهران که از منابع ثبتی به

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

از تکمیـل بـا اسـتفاده از     پـس پرسشنامه  شود.ها فرستاده مینشانی این شرکتطرح از طریق رایانامه به رایاپرسشنامه صورت نمونه انتخاب و به
  .شودآمار ایران ارسال میاینترنت یا نمابر به مرکز 

  زمان آمارگیري 
 .بوده است 1395 سال ماه مرداد ،آمارگیري این طرحزمان 

  زمان آماري 
  .است شده گردآوري 1395سال  اول يماههمربوط به شش ، اطالعات طرحاز اجراي  مرحلهاین در 
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  اقالم آماري 
ملـی و   هـاي عمرانـی  مورد استفاده در طرح آالتماشینقلم منتخب از  60 برايدر این آمارگیري  اطالعات مورد نظر 1395 سال ي اولنیمه در

  .شوندمی بنديطبقهگروه به شرح زیر  7شده است که در  گردآوري استانی

تعداد اقالم مورد  عنوان گروه
 در گروه آمارگیري

 18   .............................................................................................................................................................................. حمل و نقل آالتماشین

 12   .....................................................................................................................................................................................................   هاجرثقیل

 15   .........................................................................................................................................................................   عملیات خاکی آالتماشین

 7   ...................................................................................................................................................................   تراکم سطح زمین آالتماشین

 3   ...................................................................................................................................................................   تهیه و اجراي بتن آالتماشین

 2   ............................................................................................................................................................. تهیه و اجراي آسفالت آالتماشین
 3   ................................................................................................................................................................................   هاي جوشکاريدستگاه

  ساعتی کرایهتعریف 
بـه   آناسـتفاده از  یـک سـاعت   بابـت   ،(کارگـاه مـورد مراجعـه)    دسـتگاه  کننـده اجـاره ، مبلغـی اسـت کـه    آالتساعتی ماشـین  کرایهمنظور از 

 کرایـه گذارد، یعنی هـر چـه مـدت    می تاثیرآن  کرایهمبلغ  دستگاه بر کرایهبا توجه به این واقعیت که مدت زمان  .کندمیدهنده پرداخت جارها
در ایـن طـرح،    کرایـه هاي عمرانی، متوسط مدت زمان شود و با توجه به حجم کار طرحآن کمتر می ساعتی کرایهتر باشد، مبلغ دستگاه طوالنی

توسـط   کـه  اسـت  مین سـوخت، محـل اسـتراحت و غـذاي راننـده     اتـ  يشامل هزینـه  ساعتی کرایه ،همچنین .سه ماه در نظر گرفته شده است
    .شودپرداخت می کنندهاجاره
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 هایافته يگزیده

ملی و استانی در سطح اسـتان تهـران    عمرانی هايمنتخب مورد استفاده در طرح آالتماشین کرایهترین درصد تغییرات متوسط کمترین و بیش
) در زیـر  1394ي اولنیمـه مشابه سـال قبـل (   ينیمهو  )1394ي دومنیمهقبل ( ينیمههرگروه، نسبت به به تفکیک  1395لسا ي اولنیمهدر 
  .شوده مییارا

  نقل  و حمل آالتماشینگروه  
قبـل   دورهاقالم این گروه با  يمقایسه .باشدتراکتور میو  پاشقلم از انواع ماشین سواري، وانت، کامیون کمپرسی، تانکر آب 18این گروه شامل  

 کـاهش  تـرین بیشو  درصد 5/5با » لیتري با راننده 15000تانکر آب پاش «به  ساعتی مربوط کرایهترین افزایش متوسط بیشکه دهد نشان می
 .باشددرصد می 9/10 با  »ماشین سواري استیشن چهاردر با راننده«مربوط به 

سـاعتی   کرایـه تـرین افـزایش متوسـط    دهد که بـیش نشان می ،مشابه سال قبل با دوره 1395 ي اولنیمهنتایج حاصل از آمارگیري  مقایسه    
جیپ لنـدرور  ماشین سواري «دو قلم مربوط به کاهش ترینبیش ودرصد  3/6 با »تن با راننده 16کامیون کمپرسی به ظرفیت حدود «مربوط به 

 .باشدمیدرصد  9/8با  »ماشین سواري استیشن چهاردر با راننده«و  »با راننده یا مشابه

   ها  گروه جرثقیل
 کرایـه متوسـط   افـزایش تـرین  دهـد کـه بـیش   قبل نشان می دورهاقالم این گروه با  يمقایسه .باشدقلم از انواع جرثقیل می 12این گروه شامل 

جرثقیـل خـودرو چـرخ    «مربـوط بـه    کـاهش  ترینبیشو درصد  1/15 با »تن با راننده 50جرثقیل کامیونی دو کابینه حدود «ساعتی مربوط به 
  .باشددرصد می 0/7با  »تن با راننده 30زنجیري حدود 

 بـه  تـرین افـزایش متوسـط مربـوط    بـیش دهـد کـه   مشابه سال قبل نشـان مـی   دورهبا  1395 ي اولنیمهنتایج حاصل از آمارگیري  مقایسه    
 20جرثقیل خودرو چرخ زنجیري حـدود  «مربوط به  شکاهترین بیشدرصد و  1/15 با» تن با راننده 40جرثقیل خودرو چرخ الستیکی حدود «

 .باشددرصد می 9/12 با» تن با راننده

    عملیات خاکی آالتماشینگروه  
کـه  دهـد  قبـل نشـان مـی    دورهاقـالم ایـن گـروه بـا      يمقایسه .باشدمی گریدر و ، لودربولدوزرمکانیکی،  قلم از انواع بیـل 15 گـروه شامـلاین

 مربوط بـه ش کاهترین بیشدرصد و  0/4 با »اسب بخار با راننده 220گریدر به قدرت حدود « ساعتی مربوط به کرایهمتوسط  افزایشترین بیش
  .باشددرصد می 2/2ا ب »اسب بخار با راننده 100بیل مکانیکی چرخ الستیکی به قدرت حدود «

 گـروه ایـن   اقـالم  تمامیساعتی  کرایهدهد که متوسط قبل نشان می سال مشابه دورهبا  1395 ي اولنیمهمقایسه نتایج حاصل از آمارگیري     
و  درصـد 1/9 ابـ » اسب بخار بـا راننـده   250لودر چرخ الستیکی به قدرت حدود «مربوط به ترین افزایش در این میان، بیش .است داشته افزایش

 .باشدمیدرصد  5/5با » اسب بخار با راننده 100بیل مکانیکی چرخ الستیکی به قدرت حدود « مربوط بهش کاهترین بیش
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 آالت تراکم سطح زمینگروه ماشین
سـاعتی مربـوط بـه     کرایهمتوسط  افزایشترین ه بیشکدهد میقبل نشان  دورهاقالم این گروه با  مقایسه .باشدمی غلتک نوع 7این گروه شامل 

غلتک ویبره خودروکمرشـکن چـرخ آهنـی    « مربوط بهش کاهترین بیشدرصد و  2/3 با »تن با راننده 8تا  6غلتک استاتیک چرخ آهنی حدود «
  .باشددرصد می 9/3 با» تن با راننده10حدود الستیکی

سـاعتی   کرایـه تـرین افـزایش متوسـط    بـیش کـه  دهد نشان می مشابه سال قبل دورهبا  1395ي اول نیمهنتایج حاصل از آمارگیري  مقایسه    
تن  6غلتک ویبره کششی حدود «مربوط به ش کاهترین بیش و درصد 0/2 با »تن با راننده 8تا  6غلتک استاتیک چرخ آهنی حدود «مربوط به 

 .باشددرصد می 4/6ا ب »راننده با

  آالت تهیه و اجراي بتنگروه ماشین
 کرایـه تـرین افـزایش متوسـط    یشبدهد که قبل نشان می دورهاین گروه با اقالم  مقایسه .باشدقلم از انواع مخزن و بتونیر می 3شامل این گروه 

 مترمکعبـی بـا   6 -تراك میکسر -مخزن متحرك بتن« مربوط بهش کاهترین بیشدرصد و  6/4با » لیتري بااپراتور 500بتونیر«مربوط به  ساعتی
  .باشددرصد می 1/3با » راننده

 کرایـه متوسـط   افزایشاز  تمام اقالم این گروهدهد که مینشان  مشابه سال قبل، دوره با 1395ي اول نیمهنتایج حاصل از آمارگیري  مقایسه    
مترمکعبـی بـا    6 -تراك میکسر  -مخزن متحرك بتن «مربوط به همچنان  ،ساعتی کرایهمتوسط  افزایشترین بیش .برخوردار می باشند ساعتی
 .باشددرصد می 4/0با » لیتري بااپراتور 500بتونیر«مربوط به  افزایشرصد و کمترین د 0/3ا ب» راننده

  آسفالت  اجراي تهیه و  آالتماشینگروه  
 درصـد  5/15 بـا » راننـده خـودرو و  بـا   لیتـري  5000قیرپاش حـدود « مربوط به ساعتی کرایهمتوسط  ،این گروه در .استقلم  2شامل این گروه 

  .داشته استقبل  دوره نسبت بهرا ترین افزایش بیش
داراي افـزایش متوسـط   قلـم ایـن گـروه     2هر  که دهدمی ننشا قبلمشابه سال  دورهبا  1395ي اول نیمهنتایج حاصل از آمارگیري  مقایسه    

.استدرصد بوده 9/8 با» رانندهخودرو و لیتري با  5000قیرپاش حدود«افزایش مربوط به ترین بیشاین میان،  در .هستند ساعتی کرایه

  هاي جوشکاريگروه دستگاه
 سـاعتی  کرایـه متوسـط  دهد کـه  نشان می قبل دورهاین گروه با  اقالم يمقایسه .باشدمیکاري هاي جوشقلم از انواع دستگاه 3این گروه شامل 

 250تـا   150موتور جوش دیزلی « بهساعتی مربوط  کرایهترین افزایش متوسط بیش ،در این میان .باشداین گروه داراي افزایش می تمامی اقالم
  .باشدمیدرصد  4/11 با» آمپر 400موتور جوش دیزلی « به و کمترین افزایش مربوطرصد د 4/21با  »آمپر
 رصـد د 7/24بـا   »آمپـر  250تـا   150موتور جوش دیزلـی  « مشابه سال قبل، دورهبا  1395ي اول نیمهنتایج حاصل از آمارگیري  مقایسهدر     

 .بوده استدرصد  0/9 با» آمپر 400دیزلی موتور جوش «و کمترین افزایش مربوط به  ساعتی بوده کرایهترین افزایش متوسط داراي بیش

برحسـب   عمرانـی  هـاي مـورد اسـتفاده در طـرح   منتخـب  آالت سـاعتی ماشـین   کرایهمتوسط و  حداقل، حداکثر ،نشریه این 4تا  1جداول در 
 .یه شده استارا )1394ي اول نیمهمشابه سال قبل ( نیمه) و 1394ي دوم نیمهقبل ( نیمههاي مختلف و درصد تغییرات آن نسبت به گروه



نمودارها 
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 لیتري با راننده 15000تانکرآب پاش  تن با راننده، 10کامیون کمپرسی به ظرفیت  یساعتي کرایه متوسطروند تغییرات -1نمودار 
95اول  يهنیمتا  91اول  يهنیمتن  با راننده  از  10تن با کامیون  5جرثقیل کفی و 

زنجیري بیل مکانیکی چرخ تن با راننده، 20زنجیري حدود جرثقیل خودرو چرخ یساعتي کرایه متوسطروند تغییرات -2نمودار 
95اول  ينیمهتا  91اول  يهنیماسب بخار با راننده از  150بولدزر به قدرت حدود  و اسب بخار با راننده 100حدود  به قدرت

40,000

140,000

240,000

340,000

440,000

540,000

640,000

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(
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اسب بخار با راننده، گریدر به قدرت  150الستیکی به قدرت حدود لودر چرخ یساعتي کرایه متوسطروند تغییرات -3نمودار 
 6- تراك میکسر- مخزن متحرك بتنو  تن با راننده 20تا  16حدود  الستیکی آسفالتاسب بخار با راننده، غلتک چرخ 150حدود 

  95اول  ينیمهتا  91اول  يهنیممتر مکعبی با راننده از 
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جدولهاي آماري
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  1395 ي اولنیمه 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   

2/6-1550003300002056254/4 ................................................................  ماشین سواري پراید یا مشابه با راننده 

8/9- 3/6- 199049 310000 150000  ....................................................با راننده لندرور یا مشابه ،ماشین سواري جیپ

8/9-10/9- 204346 155000290000 ...........................................................ماشین سواري استیشن چهار در با راننده 

1650003300002215363/11/3 ...............................................................................................  تن با راننده  1وانت 

2/9-1800003300002450350/8 ..................................................................تن جفت دیفرانسیل با راننده  2وانت 

1880003500002865610/10/7 ..................................................................تن جفت دیفرانسیل با راننده  3وانت 

3500006500004592083/33/3 ...........................................................تن با راننده  10کامیون به ظرفیت حدود 

3500007000004869324/00/9  ..........................................  تن با راننده  10کامیون کمپرسی به ظرفیت حدود 

3800007030005820353/56/3  ..........................................  تن با راننده  16کامیون کمپرسی به ظرفیت حدود 

2/0-3000005000003672181/2 ...................................................................  لیتري با راننده  5000پاش تانکر آب

3000006000004322661/81/3 ..................................................................  لیتري با راننده 10000پاش تانکر آب

4734315/50/4 360000600000 ..................................................................  با راننده لیتري 15000پاش تانکر آب

4000007500005299203/82/8 ..................................................................  لیتري با راننده 20000پاش تانکر آب

7/9-5/0- 215678 170000330000 .............................................................................  دیفرانسیل با رانندهتراکتور تک

2850006500004136613/72/8 ................................................   کشندهتن بدون 5تریلی کفی به ظرفیت حدود 

3/4-7/1- 518491 410000750000 .............................................. کشندهتن بدون 10تریلی کفی به ظرفیت حدود 

5/4-0/3- 186297 135000275000 ..........................................................................   تن هیدرولیکی با راننده 2دامپر 

1/9-1/8- 215121 156000300000 ..........................................................................  تن هیدرولیکی با راننده  3دامپر 
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  1395 ي اولنیمه ها:آالت منتخب گروه جرثقیلساعتی ماشین کرایه ، متوسط و درصد تغییراتحداکثر حداقل، ـ2

 عنوان
 درصد تغییر نسبت به ساعتی (ریال) يکرایه

مشابه ينیمه  قبل ينیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
 در سال قبل

  هاگروه جرثقیل      

4000007500005440089/69/2   .................................................  تن با راننده 10تن با کامیون  5جرثقیل کفی 

5993519000007044913/76/7   ..............................................  تن با راننده 16تن با کامیون  10جرثقیل کفی 

70000013000009464783/03/2   ..........................................  تن با راننده 20جرثقیل کامیونی دو کابینه حدود 

927567172000013288488/911/6   ..........................................  تن با راننده 30جرثقیل کامیونی دو کابینه حدود 

12843232505000187373215/16/9   ..........................................  تن با راننده 50دو کابینه حدود جرثقیل کامیونی 

57500011000008568546/814/0   ................................  تن با راننده 15چرخ الستیکی حدود  يجرثقیل خودرو

8000001550000115179811/26/7   ................................  تن با راننده 25چرخ الستیکی حدود  يجرثقیل خودرو

10800002138000164267911/715/1   ................................  تن با راننده 40چرخ الستیکی حدود  يجرثقیل خودرو

2/9- 3/1 1957994 2542000 1427026    .................................تن با راننده 60چرخ الستیکی حدود  يجرثقیل خودرو

12/9- 4/9- 923929 1204000 700000    .................................  تن با راننده 20چرخ زنجیري  حدود  يجرثقیل خودرو

7/1- 7/0- 1167571 1913000 750000    ..................................  تن با راننده 30چرخ زنجیري حدود  يجرثقیل خودرو

1/53/8- 1461016 2012000 1050000    ..................................  تن با راننده 40چرخ زنجیري حدود  يجرثقیل خودرو
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  ،آالت عملیـات خـاکی  گـروه ماشـین   آالت منتخـب سـاعتی ماشـین   کرایـه  ، متوسط و درصـد تغییـرات  حداکثر ،حداقل ـ3
ــروه  ــینگ ــین  آالتماش 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
  1395 ي اولنیمه آسفالت: اجراي

  عنوان
  درصد تغيير نسبت به  ساعتي (ريال) یكرايه

مشابه  ینيمه  قبل ینيمه  متوسط  حداكثر  حداقل
  در سال قبل

            خاکیآالت عملیات گروه ماشین       
 5/5- 2/2- 586722 800000 435000    ....   اسب بخار با راننده 100بیل مکانیکی چرخ الستیکی به قدرت حدود 

 0/2- 1/1- 683115 900000 500000    .....   اسب بخار با راننده 100حدود  بیل مکانیکی چرخ زنجیري به قدرت
 0/2- 1/6 924134 1250000 650000    .......  اسب بخار با راننده 200بیل مکانیکی چرخ زنجیري به قدرت حدود 

 4/4- 0/9- 722664 1000000 537500    .........................................  اسب بخار با راننده 150به قدرت حدود  بولدوزر
 2/9 2/0 875582 1100000 625000    .........................................  اسب بخار با راننده 200به قدرت حدود  بولدوزر
 2/8 0/5- 1080307 1500000 850000    .........................................  اسب بخار با راننده 250به قدرت حدود  بولدوزر
 6/9 2/4 1378293 1800000 1050000    .........................................  اسب بخار با راننده 300به قدرت حدود  بولدوزر
 1/5 1/6- 1548747 2000000 1100000    .........................................  اسب بخار با راننده 350به قدرت حدود  بولدوزر

 4/9- 0/7 609990 850000 454545    ...................اسب بخار با راننده  100لودر چرخ الستیکی به قدرت حدود 
 5/3 2/1 729344 1000000  600000    ....................  اسب بخار با راننده 150لودر چرخ الستیکی به قدرت حدود 
 9/1 3/4 965909 1300000 700000    ....................  اسب بخار با راننده 250لودر چرخ الستیکی به قدرت حدود 

 7/8 3/9 778851 950000 550000    ..........................................اسب بخار با راننده  150گریدر به قدرت حدود 
 7/7 3/1 923351 1300000 713513    ...........................................  اسب بخار با راننده 180قدرت حدود گریدر به 

 8/0 4/0 1160254 1550000 820000    ...........................................  اسب بخار با راننده 220گریدر به قدرت حدود 
 0/0 2/7 900716 1300000 700000    ....................  اسب بخار با راننده 200به قدرت حدود  زنجیريلودر چرخ  
       آالت تراکم سطح زمینگروه ماشین  

 2/0 3/2 422078 650000 350000    ...............................  تن با راننده  8تا  6غلتک استاتیک چرخ آهنی حدود 
 0/7 1/1 482266 700000 400000    ............................  تن با راننده 12تا 10غلتک استاتیک چرخ آهنی حدود 
 2/7- 1/1 529726 750000 410000    ............................  تن با راننده 14تا 12غلتک استاتیک چرخ آهنی حدود 

 3/4- 0/6 550122 750000 400000    .......................  تن با راننده 20تا  16غلتک چرخ الستیکی آسفالت حدود 
تن با  10کمرشکن چرخ آهنی الستیکی حدود  يخودرو يغلتک ویبره

 4/0- 3/9- 476223 580000 350000    .................................................................................................................راننده

 6/4- 1/6 381264 500000 300000    .................................................  با رانندهتن  6کششی حدود  يغلتک ویبره
 5/7- 0/6- 421199 530000 340000    .................................................  با رانندهتن  8کششی حدود  يغلتک ویبره

       آالت تهیه و اجراي بتنگروه ماشین      
 3/0 3/1- 667692 850000 500000    ......................  متر مکعبی با راننده  6 -تراك میکسر -مخزن متحرك بتن

 0/4 4/6 218010 370000 150000    ............................................................................  لیتري با اپراتور  500بتونیر
 0/9 0/7 260922 350000 199784    ............................................................................  لیتري با اپراتور  750بتونیر

       آسفالت اجراي آالت تهیه وگروه ماشین
 2/2 0/4- 1059981 1515000 784864    ..................  با راننده  يکنی ـ فینیشر ـ چرخ زنجیرماشین آسفالت پخش

 8/9 15/5 597639 750000 428108    ...........................................   رانندهلیتري با خودرو و  5000قیرپاش حدود 
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  1395 لاويمهنی :کاريجوش هايدستگاهه وگر منتخب آالتماشین ساعتی کرایهصد تغییرات ، متوسط و دررحداکث ،حداقلـ 4

  
  عنوان
  

  درصد تغییر نسبت به  ساعتی (ریال) يکرایه

مشابه  ينیمه  قبل ينیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  در سال قبل

            جوشکاريهاي گروه دستگاه      

 21/3 14/2  165093 225000 114162    ............................................................  آمپر   150تا  100 دیزلی موتور جوش

 24/7 21/4 203961 270000 142703    ..............................................................  آمپر 250تا   150دیزلی  موتور جوش

 9/0 11/4 221899 280000 146000     .............................................................................آمپر 400موتور جوش دیزلی 

  




