
 

 1400دوم  نيمسال -استان تهران هاي عمرانيآالت مورد استفاده در طرحماشين كرايه

 

 

ــاست سطح   درماهه صورت شش  به  1365هاي عمراني از سال  آالت مورد استفاده در طرح ماشين  كرايهاز  آمارگيري طرح تهران توسط   انــ

 شود.ميمركز آمار ايران اجرا 

ي ها، با ارسال پرسشنامه(قلم 60) عمراني هايطرح آالت مورد استفاده درساعتي انواع ماشين كرايه اطالعات مربوط به آمارگيري،اين  در

 1400 ماه سال اسفنددر  طرحشود. اين ميآوري ، جمعتهران ستاناهاي عمراني در هاي مجري طرحيمانكارياز طريق رايانامه به پ همربوط

 شده است. اجراهمان سال  دوم آوري اطالعات مربوط به نيمهبراي جمع

دوم  سال نيمدر  عمراني هايطرح آالت مورد استفاده در انواع ماشين ساعتي برخي از   كرايه متوسط بر اساس نتايج حاصل از اين آمارگيري،   

 :شودمي هيزير اراجدول به شرح مشابه سال قبل  قبل و دوره و تغييرات آن نسبت به دوره 1400سال 

 

 و درصد تغييرات آن  1400دوم  در نيمسال -استان تهران هاي عمرانيستفاده در طرحآالت منتخب مورد اساعتي ماشين كرايه متوسط

 

تانکر »مربوط به درصد  45.16نسبت به دوره قبل با ساعتي  كرايه افزايش بيشترينقلم مورد آمارگيري اين دوره،  60تمامي  در مقايسه

با « آمپر250تا150موتورجوش ديزلي »ساعتي مربوط به  متوسط كرايه اين در حاليست كهو  باشدمي «با رانندهليتري  5000آب پاش 

 بوده است. با بيشترين كاهش روبرو قبل نسبت به دورهكاهش درصد  33.97

ساعتي مربوط به  كرايهافزايش  بيشتريندهد كه مشابه سال قبل نشان مي ساعتي در اين دوره با دوره متوسط كرايه همچنين، مقايسه

 »ساعتي مربوط  اين در حاليست كه متوسط كرايه .مي باشددرصد  78.30با  « تن با راننده30جرثقيل خودرو چرخ زنجيري حدود »

كاهش نسبت به دوره مشابه در سال قبل با بيشترين كاهش  درصد 11.87با  «تن با راننده 60جرثقيل خودرو چرخ الستيکي حدود 

 بوده است. روبرو

قيمت /  ساختمان و مسكن  در بخش داده ها و اطالعات آماري /  www.amar.org.irتفصيلي اين طرح در درگاه ملي آمار به آدرس    نتايج

 نشريات قرار دارد./  و اجاره مصالح، ماشين آالت و دستمزد

 

 عنوان

درصد تغيير  ساعتي )ريال( متوسط كرايه

 نسبت به

 1400اول  نيمه 

درصد تغيير 

 نسبت به

دوم  نيمه 

1399 

دوم  نيمه

1400 

اول  نيمه

1400 

دوم  نيمه

1399 

 26.57 10.37 1864313 2137933 2359714 تن با راننده 10كاميون كمپرسي به ظرفيت حدود 

 54.83 5.59 1429714 2096462 2213600 ليتري با راننده 15000 پاشتانکر آب

 34.03 15.67 1865250 2161333 2500000 با راننده تن 10تن با كاميون  5جرثقيل كفي 

 69.89 12.38 3025500 4573769 5140000 تن با راننده 20زنجيري حدود  جرثقيل خودرو چرخ

اسب بخار با  100بيل مکانيکي چرخ زنجيري به قدرت حدود 

 راننده
4125000 3570692 2590714 15.52 59.22 

 23.60 11.46 2736167 3034143 3381818 اسب بخار با راننده 150زر به قدرت حدود وبولد

 20.83 9.07 2785333 3085615 3365417 اسب بخار با راننده 150لودر چرخ الستيکي به قدرت حدود 

 4.86 13.10 3206800 2973143 3362500 اسب بخار با راننده 150گريدر به قدرت حدود 

 74.55 4.96 1554000 2584308 2712500 تن با راننده 20تا  16غلتك چرخ الستيکي آسفالت حدود 

 38.01 11.40 2421000 2999357 3341182 متر مکعبي با راننده 6 -تراك ميکسر -مخزن متحرك بتن


