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 یاختصاص فهرست نرخ عوامل
 صنعت نفت یدر آارها

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها نظارت بر طرحمعاونت مهندسی و 
 
 

 ١٣٩١سال 
 

 





 

 
 وزارت نفت

 ها نظارت بر طرح و یمعاونت مهندس
 
 
 

 فهرست نرخ عوامل صنعت نفت
 
 ١٣٩١سال 

 
 
 

 صفــحه                           عنـــوان

 أ  آليات 

 ١   یانسان یفصل اول ـ دستمزد نيرو

 ١٢ ماشين آالت  یفصل دوم ـ هزينه ساعت

 ٢۴ فصل سوم ـ نرخ مصالح 

 ٣٠ فصل چهارم ـ هزينه حمل 
 



 
 

 أ

 وزارت نفت
 ها نظارت بر طرحمعاونت مهندسی و 
 
 
 
 صنعت نفت اختصاصي  فهرست نرخ عوامل

 
 

 کليات
 

های بهای واحد مصوب صـنعت نفـت بـه    دراین فهرست، عوامل مورد استفاده در فهرست .١
 .اندچهار نوع شامل نيروی انسانی، ماشين آالت، مصالح و حمل تفکيک گردیده

 
ا تمــام عوامــل مــورد اســتفاده در اجــرای کارهــای درایــن فهرســت ســعی شــده اســت تــ .٢

 .عمرانی صنعت نفت شناسایی و طبقه بندی شوند
 

های بهای واحد مورد نياز که برای آنها فهرسـت  واحدهای اجرایی باید برای تهيه فهرست .٣
هـای ایـن فهرسـت را    دار، نـرخ هـای سـتاره  بهای مصوب موجود نيسـت و همچنـين ردیـف   

در مواردی که نرخ عوامل مورد نياز در این فهرست موجود نيسـت،  . مالک عمل قرار دهند
 .های متعارف استفاده نماینداز نرخ

 
تهيـه شـده    ١٣٩٠سـال   مهای رایج در سه ماهه چهـار این فهرست برمبنای متوسط نرخ .۴

 . است
 
 



نيروي انساني١ :

وزارت نفت
معاونت مهندسی و نظارت بر طرح ها

فصل
١٣٩١فهرست نرخ عوامل سال

فصل اول ـ دستمزد نيروي انساني 

:مقدمه 

دستمزد هاي ساعتي درج شده در اين فصل با احتساب مزد ثابت و تمام مزاياي نقدي و غيرنقدي براساس مقررات قانون آار در١ .  
.نظر  گرفته شده است و هزينه تمام شده دستمزد براي يك ساعت آار مي باشد 

هزينه. هزينه هاي مربوط به اسكان ، رفت و آمد ، غذا ، لباس آار ، وسايل ايمني و ورزش جزو دستمزد نيروي انساني نيست ٢  . 
.هاي تجهيز و برچيدن آارگاه و در مواردي در ضريب يا قيمت پيشنهادي پيمانكار منظور شده است هاي ياد شده جزو هزينه

١



نيروي انساني١ :

وزارت نفت
معاونت مهندسی و نظارت بر طرح ها

فصل
١٣٩١فهرست نرخ عوامل سال

)ريال(قيمت واحدشرحرديف

گروه سرپرستي کارگاه١٢٠١

۶۴،٠٨١ساعت/نفر  سال۵ تا ٢مهندسي کارگاه، با سابقه ١٢٠١٠٢٠٢

۵٧،٢٩٨ساعت/نفر  سال١۵تکنسين عمومي کارگاه باسابقه بيش از ١٢٠١٠٣٠١

۴٩،٨٢۵ساعت/نفر  سال١۵ تا ١٠تکنسين عمومي کارگاه، با سابقه ١٢٠١٠٣٠٢

گروه فني واجرايي کارگاه١٢٠٢

٣١،٧٧۴ساعت/نفر  سال١٠نقشه کش باسابقه بيش از١٢٠٢٠٣٠١

٢٢،١۶٧ساعت/نفر  سال١٠نقشه کش باسابقه تا١٢٠٢٠٣٠٢

۵٧،٧١١ساعت/نفر بازرس فني١٢٠٢٠٨٠١

گروه نقشه برداري١٢٠٣

۴٠،٢٢۵ساعت/نفر  سال١٠نقشه بردار، با سابقه بيش از ١٢٠٣٠١٠١

٢٠،٣٣٢ساعت/نفر )ترازياب(کمک نقشه بردار ١٢٠٣٠١٠٣

١۴،٩٧٩ساعت/نفر )ميرکش(کارگر نقشه برداري ١٢٠٣٠١٠۴

گروه اداري و مالي کارگاه١٢٠۴

٢۴،٩٠٠ساعت/نفر مسئول تدارکات کارگاه١٢٠۴٠٣٠١

١۶،١٨۴ساعت/نفر )مسئول کنترل کارگران(وقت نگهدار ١٢٠۴٠۵٠١

گروه خدمات کارگاه١٢٠۵

٢٠،٣٣٣ساعت/نفر مسئول ايمني و حفاظت کارگاه١٢٠۵٠٣٠١

١٢،۶٩٠ساعت/نفر نگهبان١٢٠۵٠۵٠١

گروه رانندگان ماشين آالت حمل ونقل١٣٠٢

١٨،٧١٠ساعت/نفر )سواري(راننده ماشين هـاي سبک ١٣٠٢٠١٠١

٢٢،٠٣٣ساعت/نفر )کمپــرسي بـاري و تانکر(راننده کاميون ١٣٠٢٠٢٠١

٢٢،٨۶۵ساعت/نفر )تراک ميکسر(راننده مخزن متحرک بتن ١٣٠٢٠٢٠٢

٢٣،٧٠٧ساعت/نفر راننده تريلي١٣٠٢٠٢٠٣

٢١،٢٠۵ساعت/نفر راننده جرثقيلهاي کفي١٣٠٢٠٣٠١

١٧،۴۶١ساعت/نفر راننده ليفت تراک١٣٠٢٠۴٠١

١۶،۶٢٩ساعت/نفر راننده تراکتور١٣٠٢٠۴٠٢

١۶،۶٢٩ساعت/نفر راننده دامپر١٣٠٢٠۴٠٣

١۴،٩۶٨ساعت/نفر کمک راننده ماشين االت حمل ونقل١٣٠٢٠۶٠١

گروه رانندگان ماشين آالت سنگين١٣٠٣

٢٩،٩٣۴ساعت/نفر راننده درجه يک جرثقيل١٣٠٣٠١٠١

٢٣،۶٩٨ساعت/نفر راننده بيل مکانيکي ودراگالين١٣٠٣٠٢٠١

٢٣،۶٩٨ساعت/نفر )ترنچر(راننده ماشين کانال کني ١٣٠٣٠٣٠١

٢۵،٧٧٧ساعت/نفر راننده درجه يک بولدوزر١٣٠٣٠۴٠١

٢٢،٨۶۵ساعت/نفر راننده لودر١٣٠٣٠۵٠١

٢٢،٨۶۵ساعت/نفر راننده گريدر١٣٠٣٠۶٠١

٢



نيروي انساني١ :

وزارت نفت
معاونت مهندسی و نظارت بر طرح ها

فصل
١٣٩١فهرست نرخ عوامل سال

)ريال(قيمت واحدشرحرديف

گروه رانندگان ماشين آالت سنگين١٣٠٣

١۶،۶٢٩ساعت/نفر راننده غلطک١٣٠٣٠٧٠١

٢٩،٩٣۵ساعت/نفر راننده اسکريپر١٣٠٣٠٨٠١

٢٣،۶٩٨ساعت/نفر )سايدبوم (راننده ماشينهاي لوله گذار  ١٣٠٣٠٩٠١

٢٢،٠٣٣ساعت/نفر )فنيشر(راننده ماشينهاي اسفالت پحش کني ١٣٠٣١٠٠١

٢۵،٢۵٢ساعت/نفر متصدي دستگاه شمع کوبي١٣٠٣١٢٠١

١۶،٢١۵ساعت/نفر کمک راننده ماشين االت سنگين١٣٠٣١٣٠١

دستگاه ها) اپراتور(گروه متصدي ١٣٠۴

١٧،۵۴٣ساعت/نفر )بتونيرچي(متصدي ماشينهاي بتن ساز ١٣٠۴٠١٠١

٢٢،١۶٧ساعت/نفر )بچينگ پالنت(متصدي دستگاههاي بتن ساز ١٣٠۴٠١٠٢

١۵،٠۵٢ساعت/نفر متصدي شن کش دستگاه بتن ساز١٣٠۴٠١٠٣

٢٠،٣٣١ساعت/نفر متصدي دستگاه بتن پاش١٣٠۴٠۴٠٢

١۵،٣۴١ساعت/نفر متصدي باالبر برقي١٣٠۴٠٨٠٢

١۶،٠٧۵ساعت/نفر متصدي غلطکهاي دستي١٣٠۴٠٩٠١

١۶،٠٧۵ساعت/نفر متصدي کمپرسور١٣٠۴١٠٠١

١۶،٠٧۵ساعت/نفر متصدي پمپ آب١٣٠۴١١٠١

١٣،٨٠١ساعت/نفر ويبراتورچي١٣٠۴١۴٠١

١۶،٠٧۵ساعت/نفر کمک اپراتور ماشين آالت١٣٠۴١۵٠١

٢١،٠٧١ساعت/نفر )کاتر(اپراتور دستگاه برش آسفالت ١٣٠۴١٨٠١

گروه کارگري١۴٠١

١۵،١۵۴ساعت/نفر سرکارگر١۴٠١٠١٠١

١٢،۵۵۶ساعت/نفر کارگر ساده١۴٠١٠١٠٢

گروه بنايي ابنيه ساختمان١۴٠٢

١٩،٠٢٧ساعت/نفر بناي سفت کار درجه يک١۴٠٢٠١٠١

١۵،۴٣٩ساعت/نفر بناي سفت کار درجه دو١۴٠٢٠١٠٢

١٢،٨۵٣ساعت/نفر کمک بناي سفت کار١۴٠٢٠١٠٣

٢٣،٢۵٢ساعت/نفر بناي نماچين درجه يک١۴٠٢٠٢٠١

٣١،۴٠٠ساعت/نفر )نسوزکار( بناي کوره ساز١۴٠٢٠۴٠١

گروه قالب بندي چوبي١۴٠٣

٢٢،٣٠۴ساعت/نفر نجار قالب بند درجه يک١۴٠٣٠٢٠١

١٨،٠٨۵ساعت/نفر نجار قالب بند درجه دو١۴٠٣٠٢٠٢

١٣،٨٠١ساعت/نفر کمک نجار قالب بند١۴٠٣٠٢٠٣

گروه قالب بند فلزي١۴٠۴

٢١،۶٧۴ساعت/نفر قالب بند فلزي درجه يک١۴٠۴٠١٠١

١٧،۴۵۵ساعت/نفر قالب بند  فلزي درجه دو١۴٠۴٠١٠٢

١٣،٨٠١ساعت/نفر کمک قالب بند١۴٠۴٠١٠٣

٣



نيروي انساني١ :

وزارت نفت
معاونت مهندسی و نظارت بر طرح ها

فصل
١٣٩١فهرست نرخ عوامل سال

)ريال(قيمت واحدشرحرديف

گروه قالب بند فلزي١۴٠۴

٢٠،٣۵۴ساعت/نفر قالب ساز درجه يک قالب فلزي١۴٠۴٠٢٠١

١٧،١٣٨ساعت/نفر قالب ساز درجه دو قالب فلزي١۴٠۴٠٢٠٢

١٣،٨٠١ساعت/نفر کمک قالب ساز قالب فلزي١۴٠۴٠٢٠٣

گروه آرماتور بند١۴٠۵

٢۴،۵١٢ساعت/نفر سر آرماتوربند١۴٠۵٠١٠١

١٨،٣٩٨ساعت/نفر  آرماتوربند درجه يک١۴٠۵٠٢٠١

١۵،٧۵١ساعت/نفر  آرماتوربند درجه دو١۴٠۵٠٢٠٢

١٢،٨۵٣ساعت/نفر کمک آرماتوربند١۴٠۵٠٢٠٣

گروه کارهاي بتني١۴٠۶

٢٢،٧۵٩ساعت/نفر استادکار کارهاي بتني١۴٠۶٠١٠١

١٧،۶۶٩ساعت/نفر بناي بتن کار١۴٠۶٠٢٠١

١٣،۴٩۴ساعت/نفر کمک بناي بتن کار١۴٠۶٠٢٠٢

٣۶،٩١۶ساعت/نفر تکنيسين متخصص نصب تيرهاي پيش تنيده١۴٠۶٠۴٠١

گروه اسکلت ساز ساختمان١۴٠٧

٢٩،۴١٠ساعت/نفر اسکلت ساز درجه يک١۴٠٧٠٢٠١

٢٢،٨٣۶ساعت/نفر اسکلت ساز درجه دو١۴٠٧٠٢٠٢

١۶،٩٣۵ساعت/نفر کمک اسکلت ساز١۴٠٧٠٢٠٣

٢٢،٨٣۶ساعت/نفر جوشکار اسکلت١۴٠٧٠٣٠١

١۶،٩٣۵ساعت/نفر کمک جوشکار اسکلت١۴٠٧٠٣٠٢

٢٠،۵۶٨ساعت/نفر برشکار١۴٠٧٠۴٠١

گروه آهنگر در و پنجره ساز ساختمان١۴٠٨

٢١،٧٠١ساعت/نفر آهنگر در و پنجره ساز درجه يک١۴٠٨٠١٠١

١٧،٩٩٣ساعت/نفر آهنگر در و پنجره ساز درجه دو١۴٠٨٠١٠٢

١٣،۴٩۴ساعت/نفر کمک آهنگر در و پنجره ساز١۴٠٨٠١٠٣

گروه شيرواني کوب١۴١٠

٢٢،٧۵٩ساعت/نفر شيرواني کوب درجه يک١۴١٠٠١٠١

١٨،٩٩٠ساعت/نفر شيرواني کوب درجه دو١۴١٠٠١٠٢

١٣،٨٢٨ساعت/نفر کمک شيرواني کوب١۴١٠٠١٠٣

گروه عايقکار و آسفالت کار ابنيه١۴١٣

١٨،٣٢٧ساعت/نفر عايقکار و آسفالت کار درجه يک١۴١٣٠١٠١

١۶،٢١٢ساعت/نفر عايقکار و آسفالت کار درجه دو١۴١٣٠١٠٢

١٣،۴٩۴ساعت/نفر کمک عايقکار و آسفالت کار١۴١٣٠١٠٣

گروه سيمانکار١۴١۵

١٩،٠٢٧ساعت/نفر سيمانکار درجه يک١۴١۵٠١٠١

۴



نيروي انساني١ :

وزارت نفت
معاونت مهندسی و نظارت بر طرح ها

فصل
١٣٩١فهرست نرخ عوامل سال

)ريال(قيمت واحدشرحرديف

گروه سيمانکار١۴١۵

١۶،٠۶٩ساعت/نفر سيمانکار درجه دو١۴١۵٠١٠٢

١٣،٨٠١ساعت/نفر کمک سيمانکار١۴١۵٠١٠٣

١۵،٧۵١ساعت/نفر بندکش١۴١۵٠٢٠١

١٢،۵۴١ساعت/نفر کمک بندکش١۴١۵٠٢٠٢

گروه سنگ کار١۴١۶

٢٣،٨۴۴ساعت/نفر سنگ کار درجه يک١۴١۶٠١٠١

١۵،١٧۴ساعت/نفر کمک سنگ کار١۴١۶٠١٠٣

گروه نقاشي١۴٢٠

٢١،٣٧٣ساعت/نفر نقاش درجه يک ساختمان١۴٢٠٠١٠١

١٧،۶۶٩ساعت/نفر نقاش درجه دو ساختمان١۴٢٠٠١٠٢

١٣،٨٢٨ساعت/نفر کمک نقاش١۴٢٠٠١٠٣

گروه نصاب کفپوش هاي کف و ديوار ساختمان١۴٢١

٣٧،٢٠٢ساعت/نفر نصاب درجه يک کفپوشهاي پي وي سي١۴٢١٠١٠١

٢٩،۴١٠ساعت/نفر نصاب درجه دو کفپوشهاي پي وي سي١۴٢١٠١٠٢

گروه بنا و سنگ تراش ابنيه راه١۴٢٢

١٩،٨٩٣ساعت/نفر سنگ تراش درجه يک١۴٢٢٠٢٠١

٢١،٣٧٣ساعت/نفر بناي سنگ چين درجه يک١۴٢٢٠٣٠١

١٧،۶۶٩ساعت/نفر بناي سنگ چين درجه دو١۴٢٢٠٣٠٢

١۴،۴٩١ساعت/نفر کمک بناي سنگ چين١۴٢٢٠٣٠٣

١۶،۵۶٧ساعت/نفر بندکش کارهاي سنگي١۴٢٢٠۴٠١

گروه آسفالت کار راه و محوطه١۴٢٣

٣۶،۵٩٣ساعت/نفر مباشر آسفالت١۴٢٣٠١٠١

١٨،۵٠٨ساعت/نفر ماله کش آسفالت١۴٢٣٠٢٠١

١۵،۵٢٧ساعت/نفر کارگر آسفالت١۴٢٣٠٢٠٢

١۵،۵٢٧ساعت/نفر قير گرمکن١۴٢٣٠٣٠١

گروه حفاري و عمليات خاکي١۴٢۴

٣۶،۵٩٣ساعت/نفر مباشرتونل١۴٢۴٠٢٠١

٣۶،۵٩٣ساعت/نفر  سال١٠مباشر عمليات خاکي، با سابقه بيش از ١۴٢۴٠٣٠١

٢٨،۶٧۵ساعت/نفر  سال١٠مباشرعمليات خاکي باسابقه کمتر از١۴٢۴٠٣٠٢

٢٢،٣٨۵ساعت/نفر آتشبار١۴٢۴٠۵٠١

١۶،٩۶٢ساعت/نفر )مينور(چکش گير ١۴٢۴٠۶٠١

١۵،١٧۶ساعت/نفر کارگر ديلم دار١۴٢۴٠۶٠٢

١۴٢۵

٢۴،۵٢٧ساعت/نفر )کمک صنعتگر(کارگر فني ١۴٢۵٠٨٠١

۵



نيروي انساني١ :

وزارت نفت
معاونت مهندسی و نظارت بر طرح ها

فصل
١٣٩١فهرست نرخ عوامل سال

)ريال(قيمت واحدشرحرديف

گروه حفاري چاه هاي آب و فاضالب١۴٢۶

٢٢،٣٨۶ساعت/نفر مقني چاه فاضالب١۴٢۶٠٧٠١

گروه خدمات ساختماني١۴٢٨

٣،٣٧٣يک سر ميلگرد) رزوه کردن(هزينه دنده اي کردن ١۴٢٨٠٣٠١

۴٠،٠۵٣عدد هزينه دنده اي کردن جک سقفي١۴٢٨٠٣٠٢

۴٠،٠۵٣عدد هزينه دنده اي کردن پيچ تنظيم داربست١۴٢٨٠٣٠٣

٩،٢٧۵آيلوگرم هزينه نورد کردن ورق و پروفيل آهن١۴٢٨٠۵٠١

گروه لوله کشي تاسيسات ابنيه١۵٠١

٢٢،٠۴١ساعت/نفر )دنده اي(لوله کش درجه دو ١۵٠١٠٢٠٢

١۵،١٧۶ساعت/نفر کمک لوله کش١۵٠١٠٨٠١

گروه کانال ساز١۵٠۵

٢٢،٣٨۶ساعت/نفر کانال ساز درجه يک١۵٠۵٠١٠١

١۴،١۴١ساعت/نفر کمک کانال ساز١۵٠۵٠١٠٣

گروه کابل کشي و مفصل بندي فشار ضعيف و حفاظت کاتوديک١۶٠٢

٣۶،٧٩۶ساعت/نفر استاد کار سيستمهاي حفاظت کاتوديک١۶٠٢٠٣٠١

٢١،۶٧۴ساعت/نفر کـارگـرفنـي سيـستمهـاي حفـاظت کاتوديک١۶٠٢٠٣٠٢

گروه تابلوساز فشار قوي١۶٠۵

٢۶،۴۶٢ساعت/نفر برقکار درجه يک تابلو هاي فشار قوي١۶٠۵٠٢٠١

٢١،۶٧۴ساعت/نفر برقکار درجه دو تابلو هاي فشار قوي١۶٠۵٠٢٠٢

گروه نصب ترانسفورماتورهاي قدرت١۶٠٧

٢٠،۶۶۶ساعت/نفر برقکار درجه دو ترانسفورماتور١۶٠٧٠٢٠٢

١۴،۴٣١ساعت/نفر کمک برقکار ترانسفورماتور١۶٠٧٠٢٠٣

گروه لوله گذار شبکه هاي توزيع و خطوط انتقال آب١٧٠١

٢٧،۶٢٠ساعت/نفر لوله گذار درجه يک لوله هاي آزبست سيمان١٧٠١٠٢٠١

٢٨،۴۴٩ساعت/نفر و لوله هاي فوالدي اتصال) داکتيل(لوله گذار درجه يک لوله هاي چدني نشکن ١٧٠١٠٣٠١

٢٨،۴۴٩ساعت/نفر لوله گذار درجه يک لوله هاي بتني مسلح١٧٠١٠۴٠١

گروه حفاظت خط خط لوله آب و سازه هاي فوالدي١٧٠٢

٣۶،٣٨۶ساعت/نفر سرپرست عمليات اندود داخلي لوله١٧٠٢٠٢٠١

٢۴،٩٧۶ساعت/نفر اپراتور دستگاه اندود داخلي لوله١٧٠٢٠٢٠٢

٣٩،٧۴٩ساعت/نفر استاد کار زنگ زدايي١٧٠٢٠٣٠١

٣٧،۴٧۴ساعت/نفر تکنيسين سندبالست١٧٠٢٠٣٠٢

٢٠،٢٨٨ساعت/نفر کارگرسندبالست١٧٠٢٠٣٠۴

گروه نصاب تاسيسات نفت وگاز١٧٠٣

٧۴،١١١ساعت/نفر مهندس ازمايش وراه اندازي١٧٠٣٠١٠١

۶



نيروي انساني١ :

وزارت نفت
معاونت مهندسی و نظارت بر طرح ها

فصل
١٣٩١فهرست نرخ عوامل سال

)ريال(قيمت واحدشرحرديف

گروه نصاب تاسيسات نفت وگاز١٧٠٣

۶٩،٩٨٨ساعت/نفر جوشکارارگون١٧٠٣٠۴١٠

۴۶،١٩٩ساعت/نفر استادکاربرق صنعتي١٧٠٣١٠٠٢

٧٢،۴٣٩ساعت/نفر مهندس برق وابزاردقيق١٧٠٣١١٠١

٣٨،٠۴۶ساعت/نفر نصاب درجه يک ابزاردقيق١٧٠٣١١٠۵

٧٢،۴٣٩ساعت/نفر مهنـدس مخابـرات ودستگـاههـاي ارتباطي١٧٠٣١٣٠١

گروه تعميرات عمومي تاسيسات١٧٠٧

۴۶،١۶٩ساعت/نفر استادکار مکانيک١٧٠٧٠١٠١

۴٠،٣٩٨ساعت/نفر مکانيک يک١٧٠٧٠١٠٢

٣۴،۶٢٧ساعت/نفر مکانيک دو١٧٠٧٠١٠٣

۵١،٩۴٠ساعت/نفر استادکار تراشکاري١٧٠٧٠٢٠١

۴٢،۴١٨ساعت/نفر تراشکار يک١٧٠٧٠٢٠٢

٣٨،٣٧٨ساعت/نفر تراشکار دو١٧٠٧٠٢٠٣

۵١،٩۴٠ساعت/نفر استادکار فلزکاري و برشکاري١٧٠٧٠٣٠١

٣٨،٩۵۵ساعت/نفر فلزکار يک١٧٠٧٠٣٠٢

٣١،٧۴١ساعت/نفر واشربر١٧٠٧٠٣٠۴

۴٧،٩٧۶ساعت/نفر استادکار سيم پيچ١٧٠٧٠۴٠١

٣۶،٨۵٧ساعت/نفر سيم پيچ١٧٠٧٠۴٠٢

گروه تعميرات تجهيزات١٧٠٨

٧۵،٠٢۵ساعت/نفر مهندس مکانيک تجهيزات دوار١٧٠٨٠١٠١

۶۴،٩٢۵ساعت/نفر تکنسين يک تجهيزات دوار١٧٠٨٠١٠٢

۶٠،۵٩٧ساعت/نفر تکنسين دو تجهيزات دوار١٧٠٨٠١٠٣

۶٠،۵٩٧ساعت/نفر استادکار مکانيک تجهيزات دوار١٧٠٨٠١٠۴

۴۶،١۶٩ساعت/نفر مکانيک يک تجهيزات دوار١٧٠٨٠١٠۵

۴١،٨۴١ساعت/نفر مکانيک دو تجهيزات دوار١٧٠٨٠١٠۶

۶٠،۵٩٧ساعت/نفر استادکار مکانيک برق١٧٠٨٠٢٠١

٣۵،٣۴٨ساعت/نفر مکانيک برق١٧٠٨٠٢٠٢

۵١،٩۴٠ساعت/نفر استادکار بنايي کوره١٧٠٨٠٣٠١

٣٨،٩۵۵ساعت/نفر مبدل کار يک١٧٠٨٠۴٠٢

٣۴،۶٢٧ساعت/نفر مبدل کار دو١٧٠٨٠۴٠٣

٢۵،٠٠٠ساعت/نفر استادکار داربست بندي١٧٠٨٠۵٠١

٢٣،٠٠٠ساعت/نفر داربست بند يک١٧٠٨٠۵٠٢

٢١،٠٠٠ساعت/نفر داربست بند دو١٧٠٨٠۵٠٣

گروه بارگيري و حمل١٨٠١

۴۵،٩٣٨ساعت/نفر مسئول تحويل کاال١٨٠١٠١٠١

٢٣،۵٣١ساعت/نفر مسئول بارگيري و ريسه١٨٠١٠٢٠١

٢٣،٣۴٣ساعت/نفر ريگر١٨٠١٠٣٠١

٧



نيروي انساني١ :

وزارت نفت
معاونت مهندسی و نظارت بر طرح ها

فصل
١٣٩١فهرست نرخ عوامل سال

)ريال(قيمت واحدشرحرديف

گروه بارگيري و حمل١٨٠١

٢١،٢٨٩ساعت/نفر )کمک ريگر (کارگر طناب بند١٨٠١٠٣٠٢

گروه لوله کشي١٨٠٢

۴٩،۶٧١ساعت/نفر استاد کار لوله کشي١٨٠٢٠١٠١

٣٨،۵٩٠ساعت/نفر )اتصاالت جوشي ( نصاب درجه يک لوله کشي ١٨٠٢٠٢٠١

٢٧،١٧۵ساعت/نفر )اتصاالت جوشي ( نصاب درجه دو لوله کشي ١٨٠٢٠٢٠٢

٢١،١٩٧ساعت/نفر )اتصاالت جوشي ( کمک نصاب لوله کشي ١٨٠٢٠٢٠٣

۵۵،٨١۴ساعت/نفر )تک زن(جوشکار درجه يک کربن استيل١٨٠٢٠٣٠١

٣٠،٧٢٨ساعت/نفر جوشکار درجه دو کربن استيل١٨٠٢٠٣٠٢

٣۴،۴٩۴ساعت/نفر جوشکار سوکت برق لوله هاي کربن استيل١٨٠٢٠۴٠١

۶٩،۴٢۴ساعت/نفر جوشکار لوله هاي فوالد آلياژي١٨٠٢٠۵٠١

۶٩،۴٢۴ساعت/نفر جوشکار لوله هاي فوالد زنگ زن١٨٠٢٠۶٠١

۶٩،٩٨٨ساعت/نفر جوشکار ارگون١٨٠٢٠٧٠١

٢٩،٨٩۵ساعت/نفر نصاب لوله کشي گالوانيزه١٨٠٢٠٨٠١

٣٧،٠۶٧ساعت/نفر نصاب جوشکاري لوله هاي پلي اتيلن١٨٠٢٠٩٠١

٢٩،٨٩۵ساعت/نفر نصاب لوله هاي پلي اتيلن١٨٠٢٠٩٠٢

٢٧،٩١٢ساعت/نفر کمک نصاب پلي اتيلن١٨٠٢٠٩٠٣

٢٩،٨٩۵ساعت/نفر جوشکار پلي اتيلن١٨٠٢٠٩٠۴

٢٧،٩١٢ساعت/نفر )متصدي دستگاه جوش(کمک جوشکار پلي اتيلن ١٨٠٢٠٩٠۵

١٩،٩٠٢ساعت/نفر برشکار و سنگزن لوله هاي رزيني١٨٠٢١٠٠١

٣٨،٠۴۶ساعت/نفر نصاب لوله هاي رزيني١٨٠٢١٠٠٢

گروه نصب تجهيزات١٨٠٣

۵١،۵١١ساعت/نفر استادکار  نصب تجهيزات مکانيکي١٨٠٣٠١٠١

٣٨،٠۴۶ساعت/نفر نصاب تجهيزات مکانيکي١٨٠٣٠٢٠١

٢٠،٨٨٣ساعت/نفر کمک نصاب تجهيزات مکانيکي١٨٠٣٠٢٠٢

۴۵،٠٧٠ساعت/نفر مکانيک تجهيزات دوار١٨٠٣٠٣٠١

۴٩،۴۶٠ساعت/نفر استادکار ساخت تجهيزات ثابت١٨٠٣٠۴٠١

۵١،۴٢٧ساعت/نفر جوشکار درجه يک تجهيزات١٨٠٣٠۵٠١

٢۶،٣۴٠ساعت/نفر جوشکار درجه دو تجهيزات١٨٠٣٠۵٠٢

٢٨،٣٣٢ساعت/نفر گوژکار١٨٠٣٠۶٠١

١۶،٣۵۵ساعت/نفر مخزن و خط  لوله) سنگ زن(پرداختگر ١٨٠٣٠٧٠١

٢١،٣۵٣ساعت/نفر برشکار مخزن و خط لوله١٨٠٣٠٧٠٢

٢٠،٨١۶ساعت/نفر برشکار و سنگ زن لوله کشي و تجهيزات١٨٠٣٠٨٠١

١٩،٣٢٩ساعت/نفر کمک برشکار جوشکار و گوژکار١٨٠٣٠٩٠١

گروه اسکلت فلزي١٨٠۴

٣٩،۵۴٠ساعت/نفر استادکار اسکلت فلزي١٨٠۴٠١٠١

٣٠،٢٣٩ساعت/نفر آهنگر درجه يک ساخت اسکلت فلزي١٨٠۴٠٢٠١

٨



نيروي انساني١ :

وزارت نفت
معاونت مهندسی و نظارت بر طرح ها

فصل
١٣٩١فهرست نرخ عوامل سال

)ريال(قيمت واحدشرحرديف

گروه اسکلت فلزي١٨٠۴

٢۶،٧۴٩ساعت/نفر آهنگر درجه دو ساخت اسکلت فلزي١٨٠۴٠٢٠٢

١٩،٧٧٢ساعت/نفر برشکار و سنگ زن اسکلت فلزي١٨٠۴٠٣٠١

٣٠،٢٣٩ساعت/نفر نصاب اسکلت فلزي١٨٠۴٠۴٠١

٢٠،٩٣۴ساعت/نفر کمک نصاب اسکلت فلزي١٨٠۴٠۴٠٢

٣٣،۴٧٩ساعت/نفر جوشکار درجه يک اسکلت فلزي١٨٠۴٠۵٠١

٢٩،۶١۵ساعت/نفر جوشکار درجه دو اسکلت فلزي١٨٠۴٠۵٠٢

٢٠،٩٣۴ساعت/نفر کارگر نيمه فني کارهاي مکانيکي١٨٠۴٠۶٠١

گروه خط لوله١٨٠۵

۵٢،٩١٨ساعت/نفر استادکار عمليات جوشکاري خط لوله١٨٠۵٠١٠١

۴٨،٣٧٢ساعت/نفر جوشکار ارشد يک و پاس گرم خط لوله١٨٠۵٠٢٠١

۴٢،٣١١ساعت/نفر استاد کار خم کاري خط لوله١٨٠۵٠٣٠١

٣١،٢٧٢ساعت/نفر خم کار درجه يک خط لوله١٨٠۵٠٣٠٢

٢٠،١٠٩ساعت/نفر کمک خم کار خط لوله١٨٠۵٠٣٠٣

گروه ساخت و نصب مخزن١٨٠۶

۵٣،٨٠٩ساعت/نفر مخزن)سر مونتاژکار(استاد کار نصب١٨٠۶٠١٠١

٣٩،١٣٣ساعت/نفر مخزن) مونتاژکار(نصاب درجه يک ١٨٠۶٠٢٠١

٢٧،٧٢٢ساعت/نفر مخزن) مونتاژکار(نصاب درجه دو ١٨٠۶٠٢٠٢

۵١،٩٢٧ساعت/نفر استاد کار عمليات جوشکاري مخزن١٨٠۶٠٣٠١

۴١،۶۵١ساعت/نفر جوشکار ارشد پاس يک و پاس گرم مخزن١٨٠۶٠۴٠١

۴٢،۵٢۶ساعت/نفر جوشکار درجه يک خط لوله و مخزن١٨٠۶٠۴٠٢

٢٢،۵٣۴ساعت/نفر جوشکار درجه دو خط لوله و مخزن١٨٠۶٠۴٠٣

گروه حفاظت تاسيسات١٨٠٧

٣٨،٣٧٩ساعت/نفر استاد کار زنگ زدايي و رنگ آميزي١٨٠٧٠١٠١

٢١،٧۴١ساعت/نفر پوشش کار گرم درجه دو١٨٠٧٠١٠٢

٢۵،٩۶۴ساعت/نفر )سند بالست کار(ماسه زن١٨٠٧٠٢٠١

١٩،٢٣٢ساعت/نفر پوشش کار سرد درجه دو١٨٠٧٠٢٠٢

٢۶،٩٢۵ساعت/نفر )شات بالست کار(شات زن١٨٠٧٠٣٠١

٢١،۶۵۶ساعت/نفر )کمک سند بالست کار(کمک ماسه زن١٨٠٧٠۴٠١

٣٢،١٩۴ساعت/نفر رنگ کار درجه يک١٨٠٧٠۵٠١

٢۶،٩٢۵ساعت/نفر رنگ کار درجه دو١٨٠٧٠۵٠٢

١٩،٣١۶ساعت/نفر کمک رنگ کار١٨٠٧٠۵٠٣

۴٣،٨٩٩ساعت/نفر استاد کار عايق کاري و ورقکاري١٨٠٧٠۶٠١

٣۴،۴٩۴ساعت/نفر عايقکار١٨٠٧٠٧٠١

٢١،٠٧٣ساعت/نفر کمک عايقکار١٨٠٧٠٧٠٢

۴٠،٧۶۴ساعت/نفر ورقکار عايق١٨٠٧٠٨٠١

٣۴،۴٩۴ساعت/نفر نصاب ورق عايق١٨٠٧٠٨٠٢

٩



نيروي انساني١ :

وزارت نفت
معاونت مهندسی و نظارت بر طرح ها

فصل
١٣٩١فهرست نرخ عوامل سال

)ريال(قيمت واحدشرحرديف

گروه حفاظت تاسيسات١٨٠٧

٣۶،۶٢۵ساعت/نفر عايق کار پلي يورتان١٨٠٧٠٩٠١

٣٩،١٣۶ساعت/نفر استاد کار پوشش١٨٠٧١٠٠١

٢٧،١٧۶ساعت/نفر پوشش کار گرم درجه يک١٨٠٧١١٠١

٢١،٧۴١ساعت/نفر پوشش کار گرم درجه دو١٨٠٧١١٠٢

٢٣،۴١٢ساعت/نفر پوشش کار سرد درجه يک١٨٠٧١٢٠١

١٨،٨١۴ساعت/نفر پوشش کار سرد درجه دو١٨٠٧١٢٠٢

١۵،۴۶٩ساعت/نفر کمک پوشش کار١٨٠٧١٢٠٣

١۵،٣٢۵ساعت/نفر کارگر قير تاپ١٨٠٧١٣٠١

گروه آزمايش هاي کنترل کيفيت و عمليات تکميلي١٨٠٨

٧٢،۴٣٩ساعت/نفر مهندس آزمايش و راه اندازي١٨٠٨٠١٠١

٧٢،۴٣٩ساعت/نفر مهندس ارشد تاسيسات مکانيکي١٨٠٨٠٢٠١

۵۵،٩٨۵ساعت/نفر تکنسين کنترل کيفي١٨٠٨٠٣٠١

۴٧،٨٣١ساعت/نفر استاد کار آزمايش هيدرواستاتيک١٨٠٨٠۴٠١

٢۶،٠٩۵ساعت/نفر کارگر فني آزمايش هيدرواستاتيک١٨٠٨٠۵٠١

۵۴،۴٣٧ساعت/نفر استاد کار عمليات تنش زدايي١٨٠٨٠۶٠١

۵۴،۴٣٧ساعت/نفر استاد کار عمليات اسيدشويي١٨٠٨٠۶٠٢

۴۴،۶۵١ساعت/نفر استاد کار آزمايش شبکه هاي گازرساني شهري١٨٠٨٠٧٠١

٢٢،۵٧٧ساعت/نفر متصدي آزمايش شبکه هاي گازرساني شهري١٨٠٨٠٧٠٢

۴٩،١۶٨ساعت/نفر )هات تاپ(استادکار انشعابات گرم١٨٠٨٠٨٠١

۶۵،٢٢۵ساعت/نفر تکنيسين پرتونگاري١٨٠٨٠٩٠١

٣٢،۶١٢ساعت/نفر مفسر فيلم هاي راديو گرافي١٨٠٨٠٩٠٢

٣۵،٣٢٩ساعت/نفر پرتونگار درجه يک١٨٠٨٠٩٠٣

٢۵،۵۴٣ساعت/نفر پرتونگار درجه دو١٨٠٨٠٩٠۴

٢٠،١٠٩ساعت/نفر کارگر پرتونگاري١٨٠٨٠٩٠۵

گروه برق و ابزار دقيق١٨٠٩

٧۵،٢٢۵ساعت/نفر مهندس برق و ابزار دقيق١٨٠٩٠١٠١

۶۶،٢٧۵ساعت/نفر تکنيسين برق١٨٠٩٠٣٠١

٧٣،٣٧٨ساعت/نفر تکنيسين رلياژ١٨٠٩٠۴٠١

٧٣،٧١٩ساعت/نفر مفصل بند فشار قوي١٨٠٩٠۵٠١

۴٧،٩٧۶ساعت/نفر استادکار برق صنعتي١٨٠٩٠۶٠١

٣۶،٨۵٨ساعت/نفر برقکار درجه يک تاسيسات صنعتي١٨٠٩٠٧٠١

٢٧،٧٨٧ساعت/نفر برقکار درجه دو تاسيسات صنعتي١٨٠٩٠٧٠٢

٢١،١٩٧ساعت/نفر )کمک نصاب برق(کارگر فني برق١٨٠٩٠٧٠٣

٢۶،٧۵٨ساعت/نفر نصاب درجه يک سيني کابل١٨٠٩٠٨٠١

٢٢،٣٨۶ساعت/نفر نصاب درجه دو سيني کابل١٨٠٩٠٨٠٢

٢۴،٠٢۶ساعت/نفر کاندوئيت کار درجه يک١٨٠٩٠٩٠١

١٠



نيروي انساني١ :

وزارت نفت
معاونت مهندسی و نظارت بر طرح ها

فصل
١٣٩١فهرست نرخ عوامل سال

)ريال(قيمت واحدشرحرديف

گروه برق و ابزار دقيق١٨٠٩

١٩،۶۵٧ساعت/نفر کاندوئيت کار درجه دو١٨٠٩٠٩٠٢

۶٠،۶٧۵ساعت/نفر تکنيسين ابزار دقيق١٨٠٩١٠٠١

۶٢،٣٨٠ساعت/نفر متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق١٨٠٩١١٠١

۵۵،۴۴۵ساعت/نفر استاد کار ابزار دقيق١٨٠٩١٢٠١

۴٠،٩۵٣ساعت/نفر نصاب درجه يک ابزار دقيق١٨٠٩١٣٠١

٣٢،٧۶۴ساعت/نفر نصاب درجه دو ابزار دقيق١٨٠٩١٣٠٢

٢۴،۴۵٨ساعت/نفر ابزار دقيق)کمک نصاب(کارگر فني١٨٠٩١۴٠١

٢٢،۵٧٩ساعت/نفر کارگر نيمه فني کارهاي برق و ابزار دقيق١٨٠٩١۴٠٢

١١



ماشين آالت٢ :

وزارت نفت
معاونت مهندسی و نظارت بر طرح ها

فصل
١٣٩١فهرست نرخ عوامل سال

فصل دوم ـ هزينه ساعتي ماشين آالت 

:مقدمه 

در. برداري ، استهالك و سود تعيين شده است  هاي تعمير ، نگهداري ، بهره آالت با در نظر گرفتن هزينه هزينه ساعتي ماشين١ .  
هزينه ساعتي دستگاه هايي آه در شرح آنها با راننده درج شده ، دستمزد راننده منظور گرديده است ، ولي در هزينه ساعتي ساير

دستمزد اين عوامل جداگانه جزو نيروي انساني رديف هاي. دستگاهها ، دستمزد عوامل راهبري يا اپراتور آنها منظور نشده است 
.مربوط در فهرست هاي بهاي واحد مصوب پيش بيني گرديده است 

.نرخ هاي اين فصل ، براي حداقل سه ماه آار در نظر گرفته شده است ٢ .  

هزينه هاي بارگيري ، باراندازي و حمل دستگاه به آارگاه و برگشت آن به محل مربوط در نرخ هاي اين فصل منظور نشده است ،٣ .  
.هزينه هاي پيشگفته جزو هزينه هاي تجهيز و برچيدن آارگاه منظور  شده است 

ابزار و دستگاه هايي آه هزينه آنها به صورت تعداد دفعات استفاده ، در آناليز رديف هاي فهرست هاي بهاي واحد مصوب در نظر  ۴ .  
.گرفته شده ، قيمت خريد آنها در اين فهرست درج گرديده است 

مصالحي آه استهالك آنها در رديف هاي فهرست هاي بهاي واحد مصوب در نظر گرفته شده و در آار باقي نمي ماند ، جزو اقالم۵  .  
. اين فصل پيش بيني شده است 

١٢



ماشين آالت٢ :

وزارت نفت
معاونت مهندسی و نظارت بر طرح ها

فصل
١٣٩١فهرست نرخ عوامل سال

)ريال(قيمت واحدشرحرديف

گروه ماشين آالت تهيه و اجراي بتن٢٢٠٢

٨،۵۵۶ساعت/دستگاه  ليتري٢٠٠بتونير ٢٢٠٢٠١٠١

٩،٩٧۵ساعت/دستگاه  ليتري٣٠٠بتونير ٢٢٠٢٠١٠٣

١۵،۵١٧ساعت/دستگاه  ليتري۴٠٠بتونير ٢٢٠٢٠١٠۴

١٩،٠٠۶ساعت/دستگاه  ليتري۵٠٠بتونير ٢٢٠٢٠١٠۵

٢٠،١١٩ساعت/دستگاه  ليتري۶٠٠بتونير ٢٢٠٢٠١٠۶

٢٧،٣٢٢ساعت/دستگاه  ليتري٧۵٠بتونير ٢٢٠٢٠١٠٧

٢٩،۵۴١ساعت/دستگاه  ليتري٨٠٠بتونير ٢٢٠٢٠١٠٨

۴٢،٣۶۴ساعت/دستگاه  ليتري١٠٠٠بتونير ٢٢٠٢٠١٠٩

١١٢،٨۴٨ساعت/دستگاه  مترمکعب در ساعت٣٠ تا ٢۵، )بچينگ پالنت(ايستگاه بتن ساز ٢٢٠٢٠٢٠۴

۵٧٠،١٧٢ساعت/دستگاه  مترمکعب در ساعت۶٠  تا ۵٠، )بچينگ پالنت(ايستگاه بتن ساز ٢٢٠٢٠٢٠٩

۶۴١،٨٩١ساعت/دستگاه  مترمکعب در ساعت٧٠، تا )بچينگ پالنت(ايستگاه بتن ساز ٢٢٠٢٠٢١٠

١۴٠،٨٧۵ساعت/دستگاه  مترمکعبي با راننده۵، )تراک ميکسر(مخزن متحرک بتن ٢٢٠٢٠٣٠١

١٧٢،٧٨٠ساعت/دستگاه  مترمکعبي با راننده۶، )تراک ميکسر(مخزن متحرک بتن ٢٢٠٢٠٣٠٢

٣٧۶،۵۵۶ساعت/دستگاه  مترمکعبي با راننده٧، )تراک ميکسر(مخزن متحرک بتن ٢٢٠٢٠٣٠٣

١٠٩،٢٧۵ساعت/دستگاه  مترمکعبي با راننده٨، )تراک ميکسر(مخزن متحرک بتن ٢٢٠٢٠٣٠۴

١۶٢،۴۵۵ساعت/دستگاه  مترمکعبي با راننده٣، )اتو ميکسر(مخزن متحرک بتن ساز ٢٢٠٢٠۴٠١

٢١۶،۴١٨ساعت/دستگاه  مترمکعبي با راننده۵، )اتو ميکسر(مخزن متحرک بتن ساز ٢٢٠٢٠۴٠٢

١٢٠،١٩۴ساعت/دستگاه  مترمکعب در ساعت۵ تا ٣بتن پاش، ٢٢٠٢٠۶٠١

١۶۶،٣٠۴ساعت/دستگاه  اسب بخار١٠پمپ تزريق سيمان به قدرت ٢٢٠٢٠٧٠٣

گروه ماشين آالت تهيه و اجراي آسفالت٢٢٠٣

٣۴٠،٩۶۴ساعت/دستگاه الستيکي با راننده) فينيشر(ماشين آسفالت پخش کني٢٢٠٣٠٢٠٢

٢۴٧،٩٧٣ساعت/دستگاه  ليتري،با خودرو و راننده۵٠٠٠قير پاش حدود ٢٢٠٣٠٣٠١

١۵،۶٩٧ساعت/دستگاه کاتر-دستگاه برش آسفالت٢٢٠٣٠٧٠١

٧،٢٠۵،٣٠۴عدد تيغه برش کاتر٢٢٠٣٠٧٠٢

۴٧٣،٨۴٩ساعت/دستگاه ماشين شيارزن٢٢٠٣٠٨٠١

١٣٩،۵٣٠عدد ناخن ماشين شيارزن٢٢٠٣٠٨٠٢

گروه وسايط نقليه٢٣٠١

۵۵،٧٢٣ساعت/دستگاه ماشين سواري لندرور يا مشابه، با راننده٢٣٠١٠٣٠١

٩٠،۵۵٢ساعت/دستگاه ماشين سواري استيشن چهار در يا مشابه،با راننده٢٣٠١٠۴٠٢

۴۶،۴٣۶ساعت/دستگاه وانت نيم تن با راننده٢٣٠١٠۵٠١

۵٣،۴٠۴ساعت/دستگاه وانت يک تن با راننده٢٣٠١٠۵٠٢

۶٠،٣٧٠ساعت/دستگاه  تن، با راننده١/۵وانت ٢٣٠١٠۵٠٣

٧۶،۴٣٢ساعت/دستگاه  تن جفت ديفرانسيل،با راننده٣ تا ٢وانت ٢٣٠١٠۵٠۴

گروه ماشين آالت حمل و نقل زميني مصالح و تجهيزات٢٣٠٢

٨١،١۵٧ساعت/دستگاه  تن،با راننده٣کاميون به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠١٠١

١٠٧،۴۴٧ساعت/دستگاه  تن،با راننده۵کاميون به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠١٠٢

١٣



ماشين آالت٢ :

وزارت نفت
معاونت مهندسی و نظارت بر طرح ها

فصل
١٣٩١فهرست نرخ عوامل سال

)ريال(قيمت واحدشرحرديف

گروه ماشين آالت حمل و نقل زميني مصالح و تجهيزات٢٣٠٢

١٠٩،٧٣٢ساعت/دستگاه  تن،با راننده٧کاميون به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠١٠٣

١٢۵،٧٣۶ساعت/دستگاه  تن،با راننده١٠کاميون به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠١٠۴

٩٩،٧١۴ساعت/دستگاه  تن،با راننده٣کاميون کمپرسي به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠٢٠١

١١۶،١۵١ساعت/دستگاه  تن،با راننده۵کاميون کمپرسي به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠٢٠٢

١٢١،٢۵٣ساعت/دستگاه  تن،با راننده٧کاميون کمپرسي به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠٢٠٣

١٢٧،١۵٣ساعت/دستگاه  تن،با راننده١٠کاميون کمپرسي به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠٢٠۴

١٣٣،٧٣۴ساعت/دستگاه  تن،با راننده١۶کاميون کمپرسي به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠٢٠۵

١٣٧،١۶۵ساعت/دستگاه  تن با راننده٢٠تريلي به ظرفيت ٢٣٠٢٠٣٠١

١۶٠،٠٢٩ساعت/دستگاه  تن، با راننده٢۴تريلي، با ظرفيت ٢٣٠٢٠٣٠٢

١۵۶،۴٨٩ساعت/دستگاه تريلي کمر شکن با راننده٢٣٠٢٠٣٠٣

١٧٨،٢٣٧ساعت/دستگاه  محور با راننده۵تريلي کمر شکن ٢٣٠٢٠٣٠۴

٢۵٨،۵۴٧ساعت/دستگاه  محور با راننده٧تريلي کمر شکن ٢٣٠٢٠٣٠۵

٢٩٧،١٩۴ساعت/دستگاه  محور کشويي، با راننده۵تريلي ٢٣٠٢٠٣٠۶

٣۴٢،٩١۵ساعت/دستگاه  محور لوله بر، با راننده۶تريلي ٢٣٠٢٠٣٠٧

۴١١،٢١٧ساعت/دستگاه  محور لوله بر، با راننده٧تريلي ٢٣٠٢٠٣٠٨

۵۴٨،۶۵٩ساعت/دستگاه  محور لوله بر، با راننده٩تريلي ٢٣٠٢٠٣٠٩

۶٨۵،٨٢٣ساعت/دستگاه  محور لوله بر، با راننده١١تريلي ٢٣٠٢٠٣١٠

٨٩١،۵٧۴ساعت/دستگاه ،با راننده) محور٩جمعا ( محور با کشنده۶بوژي ٢٣٠٢٠٣١١

١٣۵،٢۵٨ساعت/دستگاه  تن،با راننده١٠کاميون حمل سنگ به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠۴٠١

١۵٩،٩۵٨ساعت/دستگاه  تن،با راننده٢٠کاميون حمل سنگ به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠۴٠٢

۶۶،٢٩۵ساعت/دستگاه  ليتر با راننده۵٠٠٠تانکر آب پاش،به ظرفيت حدود،٢٣٠٢٠۵٠١

٩١،۴۴٣ساعت/دستگاه  ليتر با راننده١٠٠٠٠تانکر آب پاش،به ظرفيت حدود،٢٣٠٢٠۵٠٢

١٠٩،٧٣٢ساعت/دستگاه  ليتر با راننده١۵٠٠٠تانکر آب پاش،به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠۵٠٣

١١۴،٣٠٧ساعت/دستگاه  ليتر با راننده٢٠٠٠٠تانکر آب پاش،به ظرفيت حدود،٢٣٠٢٠۵٠۴

٣٣،١۵٠ساعت/دستگاه تراکتور تک ديفرانسيل با راننده٢٣٠٢٠٨٠١

۴١،١۵٣ساعت/دستگاه تراکتور جفت ديفرانسيل با راننده٢٣٠٢٠٨٠٢

۴٩،١۵۶ساعت/دستگاه تراکتور تک ديفرانسيل با تريلر و راننده٢٣٠٢٠٨٠٣

١٣١،۶۴٣ساعت/دستگاه تـراکـتـورجفت ديـفـرانـسيـل  لودردار با راننده٢٣٠٢٠٨٠۵

١۶،٢١٣ساعت/دستگاه  تن، بدون کشنده۵تريلر کفي، به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠٩٠١

٢٣،٢٧۶ساعت/دستگاه  تن، بدون کشنده١٠تريلر کفي، به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠٩٠٢

٣٠،٨۵٠ساعت/دستگاه  تن، بدون کشنده١۵تريلر کفي، به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠٩٠٣

۴١،١٣٣ساعت/دستگاه  تن، بدون کشنده٢٠تريلر کفي، به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠٩٠۴

۴،١١٣ساعت/دستگاه  ليتر،بدون کشنده٢۵٠٠مخزن سيار ٢٣٠٢١٠٠١

٧،۵۴۶ساعت/دستگاه  ليتر،بدون کشنده۴٠٠٠ تا ٢۵٠٠مخزن چرخدار،به ظرفيت بيش از ٢٣٠٢١٠٠٢

٣٢،٢١٩ساعت/دستگاه  تن هيدروليکي،با راننده١/۵دامپر ٢٣٠٢١١٠١

٣۶،۵٧٨ساعت/دستگاه  تن هيدروليکي،با راننده٢دامپر ٢٣٠٢١١٠٢

۴١،۵٠۵ساعت/دستگاه  تن هيدروليکي،با راننده٢/۵دامپر ٢٣٠٢١١٠٣

١۴



ماشين آالت٢ :

وزارت نفت
معاونت مهندسی و نظارت بر طرح ها

فصل
١٣٩١فهرست نرخ عوامل سال

)ريال(قيمت واحدشرحرديف

گروه ماشين آالت حمل و نقل زميني مصالح و تجهيزات٢٣٠٢

۴۶،٨٧١ساعت/دستگاه  تن هيدروليکي،با راننده٣دامپر ٢٣٠٢١١٠۴

۵٧٠،۶٢٨ساعت/دستگاه بونکر سيمان با راننده٢٣٠٢١٢٠١

)جرثقيل ها(گروه باالبرها ٢۴٠١

٨٣،١٣٠ساعت/دستگاه  تن،با راننده٣ تن با کاميون ٣جرثقيل کفي ٢۴٠١٠١٠١

٩۵،۵٩٩ساعت/دستگاه  تن،با راننده۵ تن با کاميون ٣جرثقيل کفي ٢۴٠١٠١٠٢

١٠١،٨٣٨ساعت/دستگاه  تن،با راننده٧ تن با کاميون ٣جرثقيل کفي ٢۴٠١٠١٠٣

١١۴،٣٠٧ساعت/دستگاه  تن،با راننده١٠ تن با کاميون ۵جرثقيل کفي ٢۴٠١٠١٠۴

١٣۵،٠٩٠ساعت/دستگاه  تن،با راننده١۶ تن با کاميون ٨جرثقيل کفي ٢۴٠١٠١٠۵

١۴۵،۴٧٨ساعت/دستگاه  تن، با راننده١۶ تن با کاميون ١٠جرثقيلي کفي ٢۴٠١٠١٠۶

٢٠٧،٨٢۵ساعت/دستگاه  تن،با راننده١۵جرثقيل کاميوني دو کابينه حدود ٢۴٠١٠٢٠١

٢٣٩،٠٠٣ساعت/دستگاه  تن،با راننده٢٠جرثقيل کاميوني دو کابينه حدود ٢۴٠١٠٢٠٢

٢٩٠،٩۵۶ساعت/دستگاه  تن،با راننده٣٠جرثقيل کاميوني دو کابينه حدود ٢۴٠١٠٢٠۴

۴۴۶،٨٢٨ساعت/دستگاه  تن،با راننده۴٠جرثقيل کاميوني دو کابينه حدود ٢۴٠١٠٢٠۵

۵٧١،۵٢٣ساعت/دستگاه  تن،با راننده۵٠جرثقيل کاميوني دو کابينه حدود ٢۴٠١٠٢٠۶

١٩٧،۴٣٧ساعت/دستگاه  تن،با راننده١۵جرثقيل خودرو چرخ الستيکي حدود ٢۴٠١٠٣٠١

٢٢٨،۶٠٨ساعت/دستگاه  تن،با راننده٢٠جرثقيل خودرو چرخ الستيکي حدود ٢۴٠١٠٣٠٢

٢۴٩،٣٩٠ساعت/دستگاه  تن،با راننده٢۵جرثقيل خودرو چرخ الستيکي حدود ٢۴٠١٠٣٠٣

٢٧٠،١٧٣ساعت/دستگاه  تن،با راننده٣٠جرثقيل خودرو چرخ الستيکي حدود ٢۴٠١٠٣٠۴

۴٣۶،۴٣۴ساعت/دستگاه  تن،با راننده۴٠جرثقيل خودرو چرخ الستيکي حدود ٢۴٠١٠٣٠۵

۵۶١،١٢٩ساعت/دستگاه  تن،با راننده۵٠جرثقيل خودرو چرخ الستيکي حدود ٢۴٠١٠٣٠۶

۶٢٣،۴٧۶ساعت/دستگاه  تن،با راننده۶٠جرثقيل خودرو چرخ الستيکي حدود ٢۴٠١٠٣٠٧

٨١٠،۵١٩ساعت/دستگاه  تن،با راننده٨٠جرثقيل خودرو چرخ الستيکي حدود ٢۴٠١٠٣٠٨

١،٢۴٧،٣٣۵ساعت/دستگاه  تن،با راننده١٠٠جرثقيل خودرو چرخ الستيکي حدود ٢۴٠١٠٣٠٩

١٩٧،٨۶٢ساعت/دستگاه  تن،با راننده١۵جرثقيل خودرو چرخ زنجيري حدود ٢۴٠١٠۴٠١

٢٢٨،۶٠٨ساعت/دستگاه  تن،با راننده٢٠جرثقيل خودرو چرخ زنجيري حدود ٢۴٠١٠۴٠٢

٢۴٩،٣٩٠ساعت/دستگاه  تن،با راننده٢۵جرثقيل خودرو چرخ زنجيري حدود ٢۴٠١٠۴٠٣

٢٧٠،١٧٣ساعت/دستگاه  تن،با راننده٣٠جرثقيل خودرو چرخ زنجيري حدود ٢۴٠١٠۴٠۴

۴٣۶،۴٣۴ساعت/دستگاه  تن،با راننده۴٠جرثقيل خودرو چرخ زنجيري حدود ٢۴٠١٠۴٠۵

۵۶٠،٨۵٠ساعت/دستگاه  تن،با راننده۵٠جرثقيل خودرو چرخ زنجيري حدود ٢۴٠١٠۴٠۶

۶٢٣،١٠٩ساعت/دستگاه  تن،با راننده۶٠جرثقيل خودرو چرخ زنجيري حدود ٢۴٠١٠۴٠٧

٨٠٩،٨٧٧ساعت/دستگاه  تن،با راننده٧۵جرثقيل خودرو چرخ زنجيري حدود ٢۴٠١٠۴٠٨

١،١٣٢،٩٢٣ساعت/دستگاه  تن،با راننده١٠٠جرثقيل خودرو چرخ زنجيري حدود ٢۴٠١٠۴٠٩

١،۴٧٢،۵٠١ساعت/دستگاه  تن،با راننده١٢٠جرثقيل خودرو چرخ زنجيري حدود ٢۴٠١٠۴١٠

١،۶٠٠،٠٩٣ساعت/دستگاه  تن،با راننده١۵٠جرثقيل خودرو چرخ زنجيري حدود ٢۴٠١٠۴١١

٢،٢۶٨،٨٢۶ساعت/دستگاه  تن،با راننده٢٠٠جرثقيل خودرو چرخ زنجيري حدود ٢۴٠١٠۴١٢

٠ساعت/دستگاه  تن،با راننده۶٠٠جرثقيل خودرو چرخ زنجيري حدود ٢۴٠١٠۴٢٠

١۵



ماشين آالت٢ :

وزارت نفت
معاونت مهندسی و نظارت بر طرح ها

فصل
١٣٩١فهرست نرخ عوامل سال

)ريال(قيمت واحدشرحرديف

)جرثقيل ها(گروه باالبرها ٢۴٠١

٣،٠٧٩ساعت/دستگاه  کيلو٣٠٠باالبر برقي،به ظرفيت حدود ٢۴٠١٠٨٠٣

۵١،٩۶٠ساعت/دستگاه تن با راننده٢ليف تراک با ظرفيت حدود٢۴٠١٠٩٠١

۶٠،٢٧٣ساعت/دستگاه تن با راننده٣ليف تراک با ظرفيت حدود٢۴٠١٠٩٠٢

۶٧،٣۵٣ساعت/دستگاه  تن با راننده۴ليف تراک با ظرفيت حدود ٢۴٠١٠٩٠٣

٧۴،٨١٧ساعت/دستگاه  تن با راننده۵ليف تراک با ظرفيت حدود ٢۴٠١٠٩٠۴

٨١،٠۵۶ساعت/دستگاه  تن با راننده٧ليف تراک با ظرفيت حدود ٢۴٠١٠٩٠۵

٨١،۶٢۴ساعت/دستگاه  تن با راننده١٠ليف تراک با ظرفيت حدود ٢۴٠١٠٩٠۶

٢٠۶،٧٧٨ساعت/دستگاه  تن با راننده٢۵ليف تراک با ظرفيت حدود ٢۴٠١٠٩٠٧

١٠٣،٩١٢ساعت/دستگاه  تن،با متصدي١۵جرثقيل سقفي حدود ٢۴٠١١٠٠٢

١٣۵،٠٩٠ساعت/دستگاه  تن،با متصدي٢٠جرثقيل سقفي حدود ٢۴٠١١٠٠٣

٧،۶٢٧ساعت/دستگاه  تن٢جرثقيل دستي،تا ٢۴٠١١٢٠١

گروه ماشين آالت عمليات خاکي٢۵٠١

۴٧،۵٠٨ساعت/دستگاه ،با راننده)نوع تراکتوري(بيل لودر٢۵٠١٠١٠١

١۶۶،٢٨٠ساعت/دستگاه  اسب بخار،با راننده٨٠بيل مکانيکي چرخ الستيکي يا زنجيري،به قدرت حدود ٢۵٠١٠٢٠١

١۶۶،٢٨٠ساعت/دستگاه  اسب بخار،با راننده١٠٠بيل مکانيکي چرخ الستيکي يا زنجيري،به قدرت حدود ٢۵٠١٠٢٠٢

٢١٣،٧٨٨ساعت/دستگاه  اسب بخار،با راننده١۵٠بيل مکانيکي چرخ زنجيري،به قدرت حدود ٢۵٠١٠٢٠۴

٢٨۵،٠۴۵ساعت/دستگاه  اسب بخار،با راننده٢٠٠بيل مکانيکي چرخ زنجيري،به قدرت حدود ٢۵٠١٠٢٠۵

٣۵۶،۶۶٨ساعت/دستگاه  اسب بخار،با راننده٢۵٠بيل مکانيکي چرخ زنجيري،به قدرت حدود ٢۵٠١٠٢٠۶

۴٢٧،۶۶٣ساعت/دستگاه  اسب بخار،با راننده٣٠٠بيل مکانيکي چرخ زنجيري،به قدرت حدود ٢۵٠١٠٢٠٧

۴٩٩،٢٢٢ساعت/دستگاه  اسب بخار،با راننده٣۵٠بيل مکانيکي چرخ زنجيري،به قدرت حدود ٢۵٠١٠٢٠٨

٢٢۶،٠۴۴ساعت/دستگاه  اسب١٠٠ اينچ،به قدرت حدود ٢۴-١٢با عرض تيغه )ترنچر(ماشين کانال کني٢۵٠١٠۴٠١

٣۶٨،١٨۵ساعت/دستگاه  اسب٢٠٠ اينچ،به قدرت حدود ۴٨-٢۶با عرض تيغه )ترنچر(ماشين کانال کني٢۵٠١٠۴٠٢

۴۶٣،٠٣٢ساعت/دستگاه  اسب٢۵٠ اينچ،به قدرت حدود ۵۶-۵٠با عرض تيغه )ترنچر(ماشين کانال کني٢۵٠١٠۴٠٣

١٣٠،۶۴٧ساعت/دستگاه  اسب بخار با راننده١۵٠بولدوزر،به قدرت حدود ٢۵٠١٠۶٠٢

١٩٠،٠٣٠ساعت/دستگاه  اسب بخار با راننده٢٠٠بولدوزر،به قدرت حدود ٢۵٠١٠۶٠٣

٢٢۵،۶۶٣ساعت/دستگاه  اسب بخار با راننده٢۵٠بولدوزر،به قدرت حدود ٢۵٠١٠۶٠۴

٢٩۶،٩٢١ساعت/دستگاه  اسب بخار با راننده٣٠٠بولدوزر،به قدرت حدود ٢۵٠١٠۶٠۵

٣۶٨،١٨۵ساعت/دستگاه  اسب بخار ، با راننده٣۵٠بولدوزر ، به قدرت حدود ٢۵٠١٠۶٠۶

۵٠٩،۶٢٧ساعت/دستگاه  اسب بخار با راننده۴٠٠بولدوزر،به قدرت حدود ٢۵٠١٠۶٠٧

٢٨۵،٠۴۵ساعت/دستگاه  اسب بخار با راننده٢٠٠لودرچرخ زنجيري،به قدرت حدود ٢۵٠١٠٧٠١

١۴٢،۵٢٣ساعت/دستگاه  اسب بخار با راننده١۵٠لودرچرخ الستيکي،به قدرت حدود ٢۵٠١٠٨٠٢

١٩٠،٠٣٠ساعت/دستگاه  اسب بخار با راننده٢٠٠لودرچرخ الستيکي،به قدرت حدود ٢۵٠١٠٨٠٣

٢٩۶،٩٢١ساعت/دستگاه  اسب بخار با راننده٢۵٠لودرچرخ الستيکي،به قدرت حدود ٢۵٠١٠٨٠۴

٣١٣،۴٣٢ساعت/دستگاه  اسب بخار با راننده٣٠٠لودرچرخ الستيکي،به قدرت حدود ٢۵٠١٠٨٠۵

۴٢٨،۴٠٨ساعت/دستگاه  اسب بخار با راننده۴۵٠لودرچرخ الستيکي،به قدرت حدود ٢۵٠١٠٨٠٧

١۵۴،٣٩٨ساعت/دستگاه  اسب بخار،با راننده١۵٠گريدر،به قدرت حدود ٢۵٠١٠٩٠١

١۶



ماشين آالت٢ :

وزارت نفت
معاونت مهندسی و نظارت بر طرح ها

فصل
١٣٩١فهرست نرخ عوامل سال

)ريال(قيمت واحدشرحرديف

گروه ماشين آالت عمليات خاکي٢۵٠١

١۶۶،٢٨٠ساعت/دستگاه  اسب بخار،با راننده١٨٠گريدر،به قدرت حدود ٢۵٠١٠٩٠٢

٢١٣،٩٢۴ساعت/دستگاه  اسب بخار،با راننده٢٠٠گريدر،به قدرت حدود ٢۵٠١٠٩٠٣

٢٢۵،۶۶٣ساعت/دستگاه  اسب بخار،با راننده٢٢٠گريدر،به قدرت حدود ٢۵٠١٠٩٠۴

گروه ماشين آالت حفاري و شمع کوبي٢۵٠٢

٨۴،۵٣۶ساعت/دستگاه  تن٣دستگاه شمع کوب،به ظرفيت حدود ٢۵٠٢٠٧٠١

٨٩،٠١٢ساعت/دستگاه  تن۴دستگاه شمع کوب،به ظرفيت حدود ٢۵٠٢٠٧٠٢

١٨٧،۵۴۴ساعت/دستگاه  تن١٠دستگاه شمع کوب،به ظرفيت حدود ٢۵٠٢٠٧٠۴

١١٧،٢٠۶ساعت/دستگاه دستگاه پايپ جکينگ٢۵٠٢١٠٠۴

)غلطک ها(گروه تجهيزات تراکم سطح زمين و روسازي راه ها ٢۵٠٣

٧،٨۴٢ساعت/دستگاه کمپکتور صفحه اي٢۵٠٣٠١٠١

٢۶،١٣۴ساعت/دستگاه غلطک دستي موتور دار٢۵٠٣٠١٠٢

۴٩،٨٨٨ساعت/دستگاه  تن،با راننده٨ تا ۶غلطک استاتيک چرخ آهني،حدود ٢۵٠٣٠٢٠١

٧۶،٠٢٣ساعت/دستگاه  تن،با راننده١٢ تا ١٠غلطک استاتيک چرخ آهني،حدود ٢۵٠٣٠٢٠٣

٨۵،۵٢۶ساعت/دستگاه  تن،با راننده١۴ تا ١٢غلطک استاتيک چرخ آهني،حدود ٢۵٠٣٠٢٠۴

١٣٠،۶۶۶ساعت/دستگاه  تن،با راننده٢٠ تا ١۶غلطک چرخ الستيکي آسفالت،حدود ٢۵٠٣٠٣٠١

۴١۴،۶۶٠ساعت/دستگاه  تني۶٠غلطک الستيکي ٢۵٠٣٠٣٠٣

۴٧،۵١۴ساعت/دستگاه  تن۶غلطک ويبره کششي حدود ٢۵٠٣٠۴٠١

۵١،٠٨٣ساعت/دستگاه  تن٨غلطک ويبره کششي حدود ٢۵٠٣٠۴٠٢

١۴٢،۵۴٣ساعت/دستگاه  تن با راننده١٠غلطک ويبره خودرو کمر شکن چرخ آهني الستيکي،حدود ٢۵٠٣٠۵٠١

۴٧،۵١۴ساعت/دستگاه پروف رولينگ٢۵٠٣٠۶٠١

گروه کمپرسورهاي هوا٢۵٠۴

٢۵،٩١٧ساعت/دستگاه در دقيقه با شيلنگ٧٠)سي اف ام ( متر مکعب٢کمپرسور با ظرفيت حدود ٢۵٠۴٠١٠١

٣٨،٨٧۵ساعت/دستگاه در دقيقه با شيلنگ١٨٠)سي اف ام ( متر مکعب۵کمپرسور با ظرفيت حدود ٢۵٠۴٠١٠٢

۵١،٨٣۴ساعت/دستگاه در دقيقه با شيلنگ٢۵٠)سي اف ام ( متر مکعب٧کمپرسور با ظرفيت حدود ٢۵٠۴٠١٠٣

٩٠،٧٠٩ساعت/دستگاه در دقيقه با شيلنگ مربوط٣٩٠)سي اف ام ( متر١١کمپرسور با ظرفيت حدود ٢۵٠۴٠١٠۴

١٠٣،٧۶۵ساعت/دستگاه در دقيقه با شيلنگ مربوط۴٩٠)سي اف ام ( متر١۴کمپرسور با ظرفيت حدود ٢۵٠۴٠١٠۵

١٢٩،۵٨۵ساعت/دستگاه در دقيقه با شيلنگ مربوط۶٠٠)سي اف ام ( متر١٧کمپرسور با ظرفيت حدود ٢۵٠۴٠١٠۶

١۶١،٩٨۴ساعت/دستگاه در دقيقه با شيلنگ مربوط٧۴٠)سي اف ام ( متر٢١کمپرسور با ظرفيت حدود ٢۵٠۴٠١٠٧

٢١٣،٨١٨ساعت/دستگاه  مترمکعب در دقيقه با شيلنگ مربوط٢۵کمپرسور با ظرفيت حدود ٢۵٠۴٠١٠٨

١٣۵،۴٠١ساعت/دستگاه  بار٢۵کمپرسور هوا با فشار ٢۵٠۴٠٢٠١

٣٨٣،٠٠۶ساعت  بار۵٠٠دستگاه جت ٢۵٠۴٠٢٠٢

۵۴٨،٠٨۵ساعت  بار١٠٠٠دستگاه جت ٢۵٠۴٠٢٠٣

٧٠١،٨٩۵ساعت  بار١۴٠٠دستگاه جت ٢۵٠۴٠٢٠۴

گروه ماشين آالت و تجهيزات حفاري تونل و گاردريل ها٢۵٠۵

٨٩،١٧۵ساعت/دستگاه  اسب بخاربدون١٣٠به قدرت حدود)دريل واگن(ماشين چالزني عميق ٢۵٠۵٠۵٠١

١٧



ماشين آالت٢ :

وزارت نفت
معاونت مهندسی و نظارت بر طرح ها

فصل
١٣٩١فهرست نرخ عوامل سال

)ريال(قيمت واحدشرحرديف

گروه پمپ ها٢۶٠١

٧،٨۴٢ساعت/دستگاه  اينچ٢موتور پمپ تخليه آب ٢۶٠١٠١٠١

١١،٨٧۶ساعت/دستگاه  اينچ۴موتور پمپ ديزلي تخليه آب ٢۶٠١٠٢٠١

١٣،٧٠۴ساعت/دستگاه  اينچ۶موتور پمپ ديزلي تخليه آب ٢۶٠١٠٢٠٢

٢٠،۵۴۶ساعت/دستگاه  اينچ٨موتور پمپ ديزلي تخليه آب ٢۶٠١٠٢٠٣

٢٠،٢٠٠ساعت/دستگاه  اينچ۴پمپ لجن کشي ديزلي ٢۶٠١٠٣٠١

١۶،۶٣٢ساعت/دستگاه  اينچ۶پمپ لجن کش ديزلي ٢۶٠١٠٣٠٢

٨۵،۵٢۶ساعت/دستگاه  اسب بخار۵/۴٢پمپ هيدروليک به قدرت ٢۶٠١٠٨٠١

٣٧،۵١۴ساعت/دستگاه )موتور پمپ( متر مکعب در ساعت٧٠ اينچ،به ظرفيت حدود ۴تلمبه ديزلي ٢۶٠١٠٩٠١

۴٧،٠٣١ساعت/دستگاه )موتور پمپ( متر مکعب در ساعت١٠٠ اينچ،به ظرفيت حدود ۵تلمبه ديزلي ٢۶٠١٠٩٠٢

۵۶،۵۵٢ساعت/دستگاه )موتور پمپ( متر مکعب در ساعت١۶٠ اينچ،به ظرفيت حدود ۶تلمبه ديزلي ٢۶٠١٠٩٠٣

٨٠،٠۶٨ساعت/دستگاه )موتور پمپ( متر مکعب در ساعت٣٠٠ اينچ،به ظرفيت حدود ٨تلمبه ديزلي ٢۶٠١٠٩٠۴

١١٢،۵۴٣ساعت/دستگاه )موتور پمپ( متر مکعب در ساعت۴٠٠ اينچ،به ظرفيت حدود ١٠تلمبه ديزلي ٢۶٠١٠٩٠۵

٣٣،۵٩۴ساعت/دستگاه  متر مکعب در ساعت١۵ اينچ،به ظرفيت حدود ٢تلمبه ديزلي ٢۶٠١٠٩٠۶

٣٩،٧۵۴ساعت/دستگاه  متر مکعب در ساعت٣۶ اينچ،به ظرفيت حدود ٣تلمبه ديزلي ٢۶٠١٠٩٠٧

٨٩،٠٢۵ساعت/دستگاه  مترمکعب در ساعت١۴۶اينچ به ظرفيت حدود ٧تلمبه ديزلي ٢۶٠١٠٩٠٨

١۴،۵۵۶ساعت/دستگاه  پوند بر٣٠٠٠تلمبه دستي مخصوص آزمايش با لوازم کنترل و با فشار ماکزيمم ٢۶٠١١٠٠١

١٨٧،۵٧١ساعت/دستگاه ٣٠٠٠ اينچ و با فشار ماکزيمم ١تلمبه دستي مخصوص آزمايش ديزلي به قطر ٢۶٠١١١٠١

٢٢٢،٨۴۵ساعت/دستگاه  اينچ و با فشار ماکزيمم١/۵تلمبه دستي مخصوص آزمايش ديزلي به قطر ٢۶٠١١١٠٢

٢٨١،٠٧۶ساعت/دستگاه  پوند بر٣٠٠٠ اينچ و با فشار ماکزيمم ٢تلمبه مخصوص آزمايش ديزلي،به قطر ٢۶٠١١١٠٣

١۶٢،٩٣۴ساعت/دستگاه  بار١۵٠تست پمپ برقي با فشار ٢۶٠١١١٠۴

٧،٢٧٨ساعت/دستگاه پمپ يک دوم اينچ٢۶٠١١٢٠١

گروه دستگاه هاي جوشکاري و برشکاري٢۶٠٢

۵،۵٧٢ساعت/دستگاه )کاربيد(دستگاه جوش استيلن٢۶٠٢٠١٠١

٣۶،۵١٧ساعت/دستگاه )آرگون(دستگاه جوش ٢۶٠٢٠٢٠١

۵،۵٧٢ساعت/دستگاه  آمپر٢۵٠ترانس جوشکاري ٢۶٠٢٠٣٠١

۶،٢٧٠ساعت/دستگاه  آمپر۴٠٠ترانس جوشکاري ٢۶٠٢٠٣٠٢

١٣،۵٨٣ساعت/دستگاه  آمپر٢۵٠دينام جوشکاري ٢۶٠٢٠۴٠١

٢۴،٠٣٢ساعت/دستگاه  آمپر۴٠٠دينام جوشکاري ٢۶٠٢٠۴٠٢

۶،٩۶٨ساعت/دستگاه  آمپر١۵٠ تا ١٠٠موتور جوش ٢۶٠٢٠۵٠١

١٣،٩٣۵ساعت/دستگاه  آمپر٢۵٠ تا ١۵٠موتور جوش ٢۶٠٢٠۵٠٢

٣٧،١۴٩ساعت/دستگاه  آمپر۴٠٠موتور جوش ديزلي ٢۶٠٢٠۵٠٣

۴١،٧٩۶ساعت/دستگاه  آمپر۵٠٠موتور جوش ديزلي ٢۶٠٢٠۵٠۴

٩،٣٠٢ساعت/دستگاه دستگاه برش با سيلندر گاز و شيلنگ و مشعل هاي مربوط٢۶٠٢٠۶٠١

١۶،۴١٧ساعت/دستگاه دستگاه برش پخ يا اريب بر، با سيلندر گاز و مشعل مربوط مجهز به سيستم٢۶٠٢٠٧٠١

١۴،٢٢۶ساعت/دستگاه دستگاه گوژ٢۶٠٢٠٨٠١

٣۵،۴۶٠ساعت/دستگاه  ميليمتر٣۵۵دستگاه جوش گرمايي لوله هاي پلي اتيلن تا قطر ٢۶٠٢١١٠١

١٨



ماشين آالت٢ :

وزارت نفت
معاونت مهندسی و نظارت بر طرح ها

فصل
١٣٩١فهرست نرخ عوامل سال

)ريال(قيمت واحدشرحرديف

گروه دستگاه هاي جوشکاري و برشکاري٢۶٠٢

۵۶،٢٢١ساعت/دستگاه دستگاه پيش گرم کن الکتريکي٢۶٠٢١٢٠١

گروه مولدهاي برق٢۶٠٣

۵،٧٠١ساعت/دستگاه )تک فاز( کيلووات۵مولد برق،به قدرت ٢۶٠٣٠١٠١

٩،٩٧۵ساعت/دستگاه )تک فاز( کيلووات١٠مولد برق،به قدرت ٢۶٠٣٠١٠٢

١١،۶۴٣ساعت/دستگاه  کيلووات١۵مولد برق،به قدرت ٢۶٠٣٠١٠٣

١۴،۴١٢ساعت/دستگاه  کيلووات٢٠مولد برق،به قدرت ٢۶٠٣٠١٠۴

٢٠،٢٠٠ساعت/دستگاه  کيلووات٣٠مولد برق،به قدرت ٢۶٠٣٠١٠۵

٢٣،٧۶١ساعت/دستگاه کيلووات۵٠مولد برق،به قدرت ٢۶٠٣٠١٠۶

٣٠،٠۴٨ساعت/دستگاه  کيلووات٨٠مولد برق،به قدرت ٢۶٠٣٠١٠٧

۴٠،٣٨۵ساعت/دستگاه  کيلووات١٠٠مولد برق،به قدرت ٢۶٠٣٠١٠٨

۴٧،١١٧ساعت/دستگاه  کيلووات١٢٠مولد برق،به قدرت ٢۶٠٣٠١٠٩

۵٩،٣٩١ساعت/دستگاه  کيلووات١۵٠مولد برق،به قدرت ٢۶٠٣٠١١٠

٧٩،۵٩٢ساعت/دستگاه  کيلووات٢٠٠مولد برق،به قدرت ٢۶٠٣٠١١١

٩٩،٣۴٨ساعت/دستگاه  کيلووات٢۵٠مولد برق،به قدرت ٢۶٠٣٠١١٢

١١٨،٧٩٢ساعت/دستگاه  کيلووات٣٠٠مولد برق،به قدرت ٢۶٠٣٠١١٣

١۴٢،۵۴٣ساعت/دستگاه  کيلووات٣۵٠مولد برق،به قدرت ٢۶٠٣٠١١۴

١۶۶،٣٠۴ساعت/دستگاه  کيلووات۴٠٠مولد برق،به قدرت ٢۶٠٣٠١١۵

٢٠١،٩٣۴ساعت/دستگاه  کيلووات۵٠٠مولد برق،به قدرت ٢۶٠٣٠١١۶

٢٢۵،۶٧٢ساعت/دستگاه  کيلووات۶٠٠مولد برق،به قدرت ٢۶٠٣٠١١٧

٣٠٨،۴۵٣ساعت/دستگاه  کيلووات٨٠٠مولد برق،به قدرت ٢۶٠٣٠١١٨

گروه ماشين آالت نصب تاسيسات و تجهيزات٢٧٠١

٩٩،۶١٧ساعت/دستگاه  اسب بخار، با راننده١٠٠، به قدرت حدود )سايد بوم(ماشين لوله گذار ٢٧٠١٠١٠١

١٢١،١۶٣ساعت/دستگاه  اسب بخار، با راننده١۵٠، به قدرت حدود )سايد بوم(ماشين لوله گذار ٢٧٠١٠١٠٢

١٧١،٠۵٢ساعت/دستگاه  اسب بخار، با راننده٢٠٠، به قدرت حدود )سايد بوم(ماشين لوله گذار ٢٧٠١٠١٠٣

٢٠۶،٢٠٨ساعت/دستگاه  اسب بخار، با راننده٢۵٠، به قدرت حدود )سايد بوم(ماشين لوله گذار ٢٧٠١٠١٠۴

٢٧٣،٢٠٩ساعت/دستگاه  اسب بخار، با راننده٣٠٠، به قدرت حدود )سايد بوم(ماشين لوله گذار ٢٧٠١٠١٠۵

۴٧۵،١۴۴ساعت/دستگاه  اسب بخار، با راننده۴٠٠، به قدرت حدود )سايد بوم(ماشين لوله گذار ٢٧٠١٠١٠۶

۴٢٧،٣۴٠ساعت/دستگاه  اسب بخار، با راننده٣۵٠، به قدرت حدود )سايد بوم(ماشين لوله گذار ٢٧٠١٠١٠٧

٣٠،۴٢٧ساعت/دستگاه  ميليمتر۴۵٠ماشين ثابت نوار پيچ لوله،تا قطر بيش از ٢٧٠١٠٣٠١

٣٧،۴٨۴ساعت/دستگاه  ميليمتر۴۵٠ماشين ثابت نوار پيچ لوله،با قطر بيش از ٢٧٠١٠٣٠٢

٢٢،۵٣۶ساعت/دستگاه دستگاه دستي نوار پيچي سرد٢٧٠١٠٣٠٣

١٨،٠١٧ساعت/دستگاه  اينچ۶-۴ماشين لوله خم کن دستي،براي لوله هاي ٢٧٠١٠۵٠١

١١٩،٩٠٩ساعت/دستگاه  اينچ١۶-٨ماشين لوله خم کن،براي لوله هاي ٢٧٠١٠۵٠٢

٢٠٩،٩٨٢ساعت/دستگاه  اينچ٣٠-١٨ماشين لوله خم کن،براي لوله هاي ٢٧٠١٠۵٠٣

٢۶٢،٣٣۶ساعت/دستگاه  اينچ۴٢-٣٢ماشين لوله خم کن،براي لوله هاي ٢٧٠١٠۵٠۴

٢٨۴،٨۵۵ساعت/دستگاه  اينچ۴٨-۴۴ماشين لوله خم کن،براي لوله هاي ٢٧٠١٠۵٠۵

١٩



ماشين آالت٢ :

وزارت نفت
معاونت مهندسی و نظارت بر طرح ها

فصل
١٣٩١فهرست نرخ عوامل سال

)ريال(قيمت واحدشرحرديف

گروه ماشين آالت نصب تاسيسات و تجهيزات٢٧٠١

٣٢٩،٨٩١ساعت/دستگاه  اينچ۶٠-۵٠ماشين لوله خم کن،براي لوله هاي ٢٧٠١٠۵٠۶

۶٣،۵٠٠ساعت/دستگاه  اينچ٨-۴ماشين نوارپيچ سرد،براي لوله هاي ٢٧٠١٠۶٠١

٨۶،١٧٢ساعت/دستگاه  اينچ١۶-١٠ماشين نوارپيچ سرد،براي لوله هاي ٢٧٠١٠۶٠٢

١٠۶،٠٣٣ساعت/دستگاه  اينچ٢۶-١٨ماشين نوارپيچ سرد،براي لوله هاي ٢٧٠١٠۶٠٣

١٢٨،۵٠٣ساعت/دستگاه  اينچ٣٠-٢٨ماشين نوارپيچ سرد،براي لوله هاي ٢٧٠١٠۶٠۴

١۵١،٣٩٢ساعت/دستگاه  اينچ٣۶-٣٢ماشين نوارپيچ سرد،براي لوله هاي ٢٧٠١٠۶٠۵

١٨١،۴۴۴ساعت/دستگاه  اينچ۴٢-٣٨ماشين نوارپيچ سرد،براي لوله هاي ٢٧٠١٠۶٠۶

٢٢۶،٨٠۶ساعت/دستگاه  اينچ۴٨-۴۴ماشين نوارپيچ سرد،براي لوله هاي ٢٧٠١٠۶٠٧

٢٧٢،١٢٧ساعت/دستگاه  اينچ۵۶-۵٠ماشين نوارپيچ سرد،براي لوله هاي ٢٧٠١٠۶٠٨

٨٣،١۵٢ساعت/دستگاه  اينچ٨-۴ماشين نوارپيچ گرم،براي لوله هاي ٢٧٠١٠٧٠١

٩٨،٠٩٢ساعت/دستگاه  اينچ١٢-١٠ماشين نوارپيچ گرم،براي لوله هاي ٢٧٠١٠٧٠٢

١٢٠،٩۴۵ساعت/دستگاه  اينچ٢٠-١۴ماشين نوارپيچ گرم،براي لوله هاي ٢٧٠١٠٧٠٣

١۴٣،۴۵۴ساعت/دستگاه  اينچ٢۶-٢٢ماشين نوارپيچ گرم،براي لوله هاي ٢٧٠١٠٧٠۴

١۶۶،٣٠۴ساعت/دستگاه  اينچ٣٠-٢٨ماشين نوارپيچ گرم،براي لوله هاي ٢٧٠١٠٧٠۵

١٨١،۴۴۴ساعت/دستگاه  اينچ٣۶-٣٢ماشين نوارپيچ گرم،براي لوله هاي ٢٧٠١٠٧٠۶

٢١١،۴٩۵ساعت/دستگاه  اينچ۴٢-٣٨ماشين نوارپيچ گرم،براي لوله هاي ٢٧٠١٠٧٠٧

٢۵۶،٨۵٧ساعت/دستگاه  اينچ۵٠-۴۴ماشين نوارپيچ گرم،براي لوله هاي ٢٧٠١٠٧٠٨

٣٠٢،٢١٧ساعت/دستگاه  اينچ۵۶-۵٢ماشين نوارپيچ گرم،براي لوله هاي ٢٧٠١٠٧٠٩

۶٨،١۶٣ساعت/دستگاه  اينچ٨-۴،براي لوله هاي )زنگ و رنگ(ماشين تميزکن و اندودآستر٢٧٠١٠٨٠١

٩٠،٨٨۴ساعت/دستگاه  اينچ١۶-١٠،براي لوله هاي )زنگ و رنگ(ماشين تميزکن و اندودآستر٢٧٠١٠٨٠٢

١١٣،۶٠۵ساعت/دستگاه  اينچ٢۶-١٨،براي لوله هاي )زنگ و رنگ(ماشين تميزکن و اندودآستر٢٧٠١٠٨٠٣

١٣۶،٣٢۶ساعت/دستگاه  اينچ٣٠-٢٨،براي لوله هاي )زنگ و رنگ(ماشين تميزکن و اندودآستر٢٧٠١٠٨٠۴

١۶۶،۴٣٢ساعت/دستگاه  اينچ٣۶-٣٢،براي لوله هاي )زنگ و رنگ(ماشين تميزکن و اندودآستر٢٧٠١٠٨٠۵

١٩۶،۵٣۵ساعت/دستگاه  اينچ۴٢-٣٨،براي لوله هاي )زنگ و رنگ(ماشين تميزکن و اندودآستر٢٧٠١٠٨٠۶

٢٢٧،٢٠٩ساعت/دستگاه  اينچ۴٨-۴۴،براي لوله هاي )زنگ و رنگ(ماشين تميزکن و اندودآستر٢٧٠١٠٨٠٧

٢٧٢،۶۵١ساعت/دستگاه  اينچ۵۶-۵٠،براي لوله هاي )زنگ و رنگ(ماشين تميزکن و اندودآستر٢٧٠١٠٨٠٨

۶١٣،٣۶٧ساعت/دستگاه  ميليمتر۵٠٠دستگاه اندود سيماني لوله هاي آب به قطر کمتر از ٢٧٠١٠٨٠٩

٨١٢،٠۶٣ساعت/دستگاه  ميليمتر و باالتر۵٠٠دستگاه اندود سيماني لوله هاي آب به قطر ٢٧٠١٠٨١٠

٩٨،٢۶٩ساعت/دستگاه دستگاه اندود داخلي اتصاالت لوله٢٧٠١٠٨١١

١٠۶،٢٢٢ساعت/دستگاه  اينچ١٢-۴ديزلي،براي لوله )Boring Machine(ماشين سوراخ کن٢٧٠١٠٩٠١

١٣۶،٣٢۶ساعت/دستگاه  اينچ٣٠-١۴ديزلي،براي لوله )Boring Machine(ماشين سوراخ کن٢٧٠١٠٩٠٢

١٨١،٧۶٨ساعت/دستگاه  اينچ۴٠-٣٢ديزلي،براي لوله )Boring Machine(ماشين سوراخ کن٢٧٠١٠٩٠٣

٢۵٧،٣١۶ساعت/دستگاه  اينچ۵۶-۴٢ديزلي،براي لوله )Boring Machine(ماشين سوراخ کن٢٧٠١٠٩٠۴

٧،۵٠۶ساعت/دستگاه  اينچ١٢-۴،براي لوله )کرادل(قرقره لوله گير٢٧٠١١٠٠١

١٢،۶۶٨ساعت/دستگاه  اينچ٢۶-١۴،براي لوله )کرادل(قرقره لوله گير٢٧٠١١٠٠٢

١٧،٨٢٨ساعت/دستگاه  اينچ٣۶-٢٨،براي لوله )کرادل(قرقره لوله گير٢٧٠١١٠٠٣

٢٠،١٧۴ساعت/دستگاه  اينچ۴٢-٣٨،براي لوله )کرادل(قرقره لوله گير٢٧٠١١٠٠۴
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٢٢،۵١٨ساعت/دستگاه  اينچ۴٨-۴۴،براي لوله )کرادل(قرقره لوله گير٢٧٠١١٠٠۵

٢۵،٣٣۴ساعت/دستگاه  اينچ۵۶-۵٢،براي لوله )کرادل(قرقره لوله گير٢٧٠١١٠٠۶

١۶،٨٨٩ساعت/دستگاه  اينچ١٠-٨براي لوله)Internal clamps(گيره داخلي٢٧٠١١١٠١

٢۵،٣٣۴ساعت/دستگاه  اينچ١٢-١۴براي لوله)Internal clamps(گيره داخلي٢٧٠١١١٠٢

٣٢،٨۴٠ساعت/دستگاه  اينچ١٨-١۶براي لوله)Internal clamps(گيره داخلي٢٧٠١١١٠٣

۴٠،٣۴۶ساعت/دستگاه  اينچ٢٢ -٢٠براي لوله  ) Internal clamps Motorized(گيره داخلي موتوري٢٧٠١١١٠۴

۵٠،١٩٨ساعت/دستگاه  اينچ٢۶ -٢۴براي لوله  ) Internal clamps Motorized(گيره داخلي موتوري٢٧٠١١١٠۵

۵۶،٢٩٧ساعت/دستگاه  اينچ٣٢-٢٨براي لوله  ) Internal clamps Motorized(گيره داخلي موتوري٢٧٠١١١٠۶

۶٢،٨۶۴ساعت/دستگاه  اينچ۴٢-٣۴براي لوله  ) Internal clamps Motorized(گيره داخلي موتوري٢٧٠١١١٠٧

۶٨،٩۶٢ساعت/دستگاه  اينچ۴٨-۴۴براي لوله  ) Internal clamps Motorized(گيره داخلي موتوري٢٧٠١١١٠٨

٧٧،۴٠٧ساعت/دستگاه   اينچ۵۶-۵٢براي لوله ) Clamps Internal Motorized(گيره داخلي موتوري ٢٧٠١١١٠٩

۵،۶٣١ساعت/دستگاه  اينچ۶گيره خارجي براي لوله هاي تا قطر ٢٧٠١١٢٠١

٧،۵٠۶ساعت/دستگاه  اينچ١٢ تا ٨گيره خارجي براي لوله هاي به قطر ٢٧٠١١٢٠٢

٩،٣٨٣ساعت/دستگاه  اينچ٢٠ تا ١۴گيره خارجي براي لوله هاي به قطر ٢٧٠١١٢٠٣

١١،٢۵٨ساعت/دستگاه  اينچ٣٠ تا ٢٢گيره خارجي براي لوله هاي به قطر ٢٧٠١١٢٠۴

١٣،١٣۵ساعت/دستگاه  اينچ۵۶ تا ٣٢گيره خارجي براي لوله هاي به قطر ٢٧٠١١٢٠۵

٣،٧٨۵ساعت/دستگاه ماشين پرداخت دستي برقي٢٧٠١١٣٠١

١٢،٣٠٧ساعت/دستگاه  اينچ به باال۴ماشين برش سرد لوله از ٢٧٠١١۴٠١

٢٧٧،٣٩٠ساعت/دستگاه  اسب بخارشامل ژنراتور٢٠٠پي ولدر با کشنده چرخ زنجيري،به قدرت حدود ٢٧٠١١۵٠١

٢٠،٨٢٨ساعت/دستگاه )Detector Holiday(دستگاه منفذياب عايق ٢٧٠١١۶٠١

۶٠،۵٣۴ساعت/دستگاه  تن٢/۵ بشکه اي با تريلر مربوط،به ظرفيت ١٠ديگ قير ٢٧٠١١۶٠٢

١١٣،۵٠۴ساعت/دستگاه  تن۵ بشکه اي با تريلر مربوط،به ظرفيت ٢٣ديگ قير ٢٧٠١١۶٠٣

١۶۶،٣٠۴ساعت/دستگاه  تن٧ بشکه اي با تريلر مربوط،به ظرفيت ٣٠ديگ قير ٢٧٠١١۶٠۴

٢،١٣٩ساعت/دستگاه  درجه سانتيگراد۵٠٠ثبات درجه حرارت قابل حمل تا ٢٧٠١١٧٠١

٣،٧١٩ساعت/دستگاه )٢٠٠٠ P.S.I( بار١٣۵ثبات ميزان فشار قابل حمل تا حدود٢٧٠١١٨٠١

٢،١٣٩ساعت/دستگاه )P.S.I ۵٠٠( بار٣۴ثبات ميزان فشار قابل حمل تا حدود ٢٧٠١١٨٠٢

٣،٢١٠ساعت/دستگاه )٢٠٠٠ P.S.I( بار١٣۵فشارسنج وزنه اي قابل حمل،تا ٢٧٠١١٩٠١

١،٧۶۵ساعت/دستگاه )P.S.I ۵٠٠( بار٣۴فشارسنج وزنه اي قابل حمل،تا ٢٧٠١١٩٠٢

١١،١۵٨ساعت/دستگاه دستگاه آزمايش خالء کف مخازن٢٧٠١٢٢٠١

۴،۵٠٨ساعت/دستگاه )هاليدي تست(عيب ياب عايق لوله٢٧٠١٢۴٠١

٢٨،٨٢۴ساعت/دستگاه يو-دستگاه تزريق پي٢٧٠١٢۶٠١

٧۵،۵۴٩ساعت/دستگاه دستگاه تنش زدايي يک کاناله٢٧٠١٢٧٠١

١۵٠،۵٣٠ساعت/دستگاه دستگاه تنش زدايي دو کاناله٢٧٠١٢٧٠٢

٢٢۵،۵٠٨ساعت/دستگاه دستگاه تنش زدايي سه کاناله٢٧٠١٢٧٠٣

٣٠٠،۴٨٩ساعت/دستگاه دستگاه تنش زدايي چهار کاناله٢٧٠١٢٧٠۴

۴۵١،٠١٩ساعت/دستگاه دستگاه تنش زدايي شش کاناله٢٧٠١٢٧٠۵

٣۶٠،٧٠٠ساعت/دستگاه تجهيزات کامل اسيدشويي٢٧٠١٢٨٠١
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١٠۴،۵١٧ساعت/دستگاه چشمه اشعه پرتونگاري٢٧٠١٢٩٠١

گروه دستگاه ها و ماشين آالت تميز کاري و زنگ زدايي٢٧٠٢

۵۶،١٨۴ساعت/دستگاه  کيلوگرم با شيلنگ و نازل۵٠٠ديگ و مخزن ماسه پاشي،به ظرفيت حدود ٢٧٠٢٠١٠١

٢٢۵،۵۶١ساعت/دستگاه دستگاه کامل شات بالست٢٧٠٢٠٢٠١

٧،۴١۴ساعت/دستگاه دستگاه سند بالست٢٧٠٢٠٣٠١

٣،٢٢١،٣١١عدد نازل سند بالست٢٧٠٢٠۴٠١

گروه وسايل فلزکاري، خم و برش ميلگرد و ورق٢٨٠۴

۶۶،۴٧٧عدد سنگ ساب آهن٢٨٠۴٠٧٠١

گروه ابزارهاي بنايي٢٨٠٧

۴۴،٣٣٣عدد بيل٢٨٠٧٠١٠١

١٩،٣٩۶عدد سطل آهني٢٨٠٧٠۵٠١

٣۶٠،٢٠۵دستگاه فرگون٢٨٠٧٠۶٠١

۶۶،۵٠٠عدد کلنگ دو سر٢٨٠٧٠٧٠١

۴۶،۵۵٠عدد کلنگ يک سر٢٨٠٧٠٧٠٢

۴۵،١٢٠عدد سرند با قاب چوبي٢٨٠٧٠٨٠١

٢٧،۴۶۴عدد سنگ براي برش بتن٢٨٠٧١۶٠١

گروه وسايل نقاشي٢٨٠٨

٩،۶٩٨ورق ١۵*٢۵سمباده زبر ٢٨٠٨٠٢٠١

٢٣،٩۶٨عدد برس سيمي تخت٢٨٠٨٠٩٠١

٢٩،۴٢۶عدد برس کاسه اي براي زدودن زنگ٢٨٠٨٠٩٠٢

گروه ويبراتورها٢٨١٠

١٠،٩٧۶ساعت/دستگاه ويبراتور ديزلي٢٨١٠٠١٠١

٨،۴۴٣ساعت/دستگاه ويبراتور بنزيني٢٨١٠٠٢٠١

گروه چکش هاي حفاري٢٨١١

۴،٣۴۴ساعت/دستگاه  کيلوگرمي٣٢چکش دژبر ٢٨١١٠١٠١

٣،۵٨۶ساعت/دستگاه  کيلوگرمي٢۴چکش دژبر ٢٨١١٠١٠٢

٣،٠١٩ساعت/دستگاه  کيلوگرم١٧چکش حفاري حدود ٢٨١١٠١٠٣

١٩۵،٠٣٠ساعت/دستگاه  کيلوگرم بر سانتيمتر مربع١۴٠ تا ١٢٠چکش هيدروليکي با فشار گاز ٢٨١١٠٢٠١

گروه جک ها٢٨١۵

١٢٢،۵٩١ساعت/دستگاه جک،براي کشيدن کابل تيرهاي بتني٢٨١۵٠١٠٣

گروه کاروان٢٨١٨

١٣،۵٠٢ساعت/دستگاه کاروان مخصوص آزمايش هيدرواستاتيک خط لوله با کليه لوازم و وسائل مربوط٢٨١٨٠١٠١

گروه تجهيزات آزمايش هاي فيزيکي و شيميايي ژئوتکنيک٢٨٢١
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گروه تجهيزات آزمايش هاي فيزيکي و شيميايي ژئوتکنيک٢٨٢١

٢٩،۴۴٣ساعت/دستگاه  اينچ۵۶ تا ٣٠تست هدر از ٢٨٢١٠۶٠١

گروه دستگاه ها و وسايل راديوگرافي٢٨٢٢

٣١،١٣٢ساعت/دستگاه دستگاه کامل راديوگرافي از خارج لوله،براي قطرهاي مختلف٢٨٢٢٠١٠١

۵۵،٠۴۶ساعت/دستگاه  اينچ١٨ تا ۶کرالر براي راديوگرافي از داخل لوله براي لوله هاي به قطر نامي ٢٨٢٢٠٢٠١

۶٠،۴۶١ساعت/دستگاه  اينچ٢٠کرالر براي راديوگرافي از داخل لوله براي لوله هاي به قطر نامي ٢٨٢٢٠٢٠٢

گروه متفرقه٢٨٩٩

١٠٠،٩۵٧ساعت/دستگاه چکش هيدروليکي٢٨٩٩٠٣٠١

٨،٩١٩،٢٢٠عدد تي فور٢٨٩٩٠٩٠١

١،٠۵٨،٣۴٩دستگاه چراغ کوره اي٢٨٩٩١٠٠١

٢٧،٣١٢آيلوگرم طناب پالستيکي٢٨٩٩١٣٠١

١۵،٣۶٣ليتر روغن قالب بندي٢٨٩٩١۴٠١

۶،٨٢٨متر مربع داربست فلزي٢٨٩٩٢۴٠١

۵٨،٨٩٢عدد  ليتري اکسيژن۴٠بهاي پر کردن کپسول ٢٨٩٩٢٧٠١

١٢،٢٣۴عدد  کيلويي بوتان و پروپان١١بهاي پر کردن کپسول ٢٨٩٩٢٧٠٢
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مصالح٣ :

وزارت نفت
معاونت مهندسی و نظارت بر طرح ها

فصل
١٣٩١فهرست نرخ عوامل سال

فصل سوم ـ مصالح 

:مقدمه 

.نرخ هاي درج شده در اين فصل ، نرخ مصالح در محل درب آارخانه يا محل تحويل است ١ .  

براي تبديل واحد اقالمي از مصالح سنگي شامل شن و ماسه بتن و بنايي ، مصالح سنگي اساس و زيراساس آه واحد فروش٢ .  
.آنها تن است ، به متر مكعب ، از اعداد  زير به عنوان وزن مخصوص استفاده  شده است 

متر مكعب/                       تن ١/٧۵ماسه شسته                                          
متر مكعب/                       تن ١/۵٠شن شسته                                            
متر مكعب/                       تن ١/۶۵مصالح سنگي اساس                             
متر مكعب/                       تن ١/۶۵مصالح سنگي زيراساس                         
متر مكعب/                       تن ١/٣٠سنگ قلوه                                              

متر مكعب/                       تن )          ١/٧٠توونان( شن و ماسه رودخانه اي 

٢۴



مصالح٣ :

وزارت نفت
معاونت مهندسی و نظارت بر طرح ها

فصل
١٣٩١فهرست نرخ عوامل سال

)ريال(قيمت واحدشرحرديف

گروه آب٣١٠١

٨،٢۵٠متر مكعب آب لوله کشي شهري٣١٠١٠١٠١

۴،۴٠٠متر مكعب آب چاه و قنات٣١٠١٠٣٠١

گروه مصالح سنگي بتن و بنايي٣١٠٣

۵۵١،٢٠٠متر مكعب ماسه مخصوص اندود سيماني داخل لوله٣١٠٣٠١٠٣

۵٣،٠٠٠متر مكعب )ماسه کفي(ماسه خاکدار ٣١٠٣٠٢٠١

٩٨،٨۵٩متر مكعب ماسه شسته٣١٠٣٠٢٠٢

١١٨،٨٠٠متر مكعب ماسه شسته دانه بندي شده٣١٠٣٠٢٠٣

۶۶،۶٩٨متر مكعب )توليد کارگاه(ماسه شسته دانه بندي شده ٣١٠٣٠٣٠١

۶١،۵٢٨متر مكعب  ميليمتر١٢/۵شن شسته دانه بندي شده ٣١٠٣٠۵٠٣

۶١،۵۶٠متر مكعب  ميليمتر٢۵شن شسته دانه بندي شده ٣١٠٣٠۵٠۵

۶١،۵٢٨متر مكعب )توليد کارگاه( ميليمتر ١٢/۵شن شسته دانه بندي شده ٣١٠٣٠۶٠٢

۵٠،٨٧۶متر مكعب )توليد کارگاه( ميليمتر ٢۵شن شسته دانه بندي شده ٣١٠٣٠۶٠۴

۴٠،٠٩٠متر مكعب سنگ قلوه٣١٠٣٠٧٠١

٢٧،٢۵٠متر مكعب )تونان(مخلوط شن و ماسه رودخانه اي ٣١٠٣٠٨٠١

گروه سيمان٣١٠٨

۶٢٢،١١٣تن پاکتي) سيمان معمولي(سيمان پرتلند نوع يک ٣١٠٨٠١٠١

۵٧٨،٠٠٠تن فله) سيمان معمولي(سيمان پرتلند نوع يک ٣١٠٨٠١٠٢

۵٧٨،٠٠٠تن پاکتي و فله) سيمان معمولي١ (سيمان پرتلند نوع ٣١٠٨٠١٠٣

۶٣٩،٠٨٠تن )متوسط پاکتي(سيمان پرتلند نوع دو ٣١٠٨٠٢٠١

۵۶۵،۵۵٨تن )متوسط فله(سيمان پرتلند نوع دو ٣١٠٨٠٢٠٢

۵٩۴،٩۶٧تن پاکتي و فله) متوسط٢ (سيمان پرتلند نوع ٣١٠٨٠٢٠٣

۵٨٣،٠٠٠تن پاکتي) ضد سولفات۵ (سيمان پرتلند نوع ٣١٠٨٠۵٠١

۵٨٢،۵٢۴تن فله) ضد سولفات۵ (سيمان پرتلند نوع ٣١٠٨٠۵٠٢

۵٨٣،٠٠٠تن پاکتي و فله) ضد سولفات۵ (سيمان پرتلند نوع ٣١٠٨٠۵٠٣

۴،۶٣۴،۵٧٨تن سيمان نسوز٣١٠٨٠٩٠١

گروه آجر و سفال٣١١٢

١،٠٩٨قالب آجر فشاري٣١١٢٠١٠١

گروه مالت ها٣١١۴

۴١۵،٨١٧متر مكعب ١:۵مالت ماسه سيمان ٣١١۴٠١٠٢

گروه موزاييک٣١١٨

۴٠،٢۶٢متر مربع ٣٠×٣٠موزاييک ايراني آجدار، براي فرش محوطه به ابعاد ٣١١٨٠٢٠١

گروه چتايي٣١٢١

۴،۴٩۶متر مربع ٧×۴٠گوني چتايي ٣١٢١٠١٠١

٣١٢٣

٢۵



مصالح٣ :

وزارت نفت
معاونت مهندسی و نظارت بر طرح ها

فصل
١٣٩١فهرست نرخ عوامل سال

)ريال(قيمت واحدشرحرديف

٣١٢٣

٢٣،۵٩۵آيلوگرم الکترود معمولي٣١٢٣٠١٠١

٢٩،۵٣۵آيلوگرم  ميليمتر۵-۴ ايراني به قطر ۶٠١٠الکترود ٣١٢٣٠٢٠٢

گروه لوله و پروفيل هاي فوالدي مورد مصرف در سازه٣١٢۴

١٠،۶۵٠آيلوگرم تيرآهن٣١٢۴٠١٠١

١۴،٣٢٢آيلوگرم تيرآهن بال پهن٣١٢۴٠٢٠١

١٢،٧٠٠آيلوگرم ناوداني٣١٢۴٠٣٠١

١٢،۶۵٠آيلوگرم نبشي٣١٢۴٠۴٠١

١٢،۶۵٠آيلوگرم سپري٣١٢۴٠۵٠١

١١،٠١۶آيلوگرم قوطي٣١٢۴٠۶٠١

١٠،٠۶٣آيلوگرم )بريده شده(تسمه تخت ٣١٢۴٠٧٠١

گروه ميلگرد٣١٢۵

١١،۵۵٠آيلوگرم  و کمتر١٠ميلگرد ساده نمره ٣١٢۵٠١٠١

١١،٨۵٠آيلوگرم ١٨ تا ١٢ميلگرد ساده نمره ٣١٢۵٠١٠٢

١٨،۶٣۴آيلوگرم مفتول سياه٣١٢۵٠۴٠١

گروه ورق هاي فلزي٣١٢۶

٩،٣۶۶آيلوگرم  ميليمتر و کمتر٣ورق سياه به ضخامت ٣١٢۶٠١٠١

٩،٣۶۶آيلوگرم  ميليمتر٣ورق سياه به ضخامت بيش از ٣١٢۶٠١٠٢

گروه ورق هاي گالوانيزه٣١٢٨

۶٧،٩۴۵کيلوگرم تسمه عايق کاري استنلس استيل٣١٢٨٠۵٠٢

٢٠،١۶٨آيلوگرم مفتول گالوانيزه٣١٢٨٠۶٠١

گروه فراورده هاي فلزي٣١٢٩

۶،٠۴٢متر مربع ٢٢تور سيمي مرغي چشمه سه چهارم با مفتول نمره ٣١٢٩٠٩٠١

٢٣،٣١٩آيلوگرم توري گالوانيزه گابيون٣١٢٩٠٩٠۶

گروه ورق ها و پروفيلهاي آلومينيومي٣١٣١

۵٢،٠٨٠آيلوگرم ورق آلومينيومي ساده٣١٣١٠۶٠١

گروه ورق ها و متعلقات ساخته شده از سيمان و پنبه نسوز٣١٣٢

۴،۶١٢آيلوگرم ورق لبه صاف و موجدار ازبست سيمان٣١٣٢٠۶٠١

گروه چوب٣١٣٣

۴،١٩٧،۶٠٠متر مكعب تخته نراد خارجي٣١٣٣٠٢٠١

٣،۵۶٣،٢٠٠متر مكعب تراورس ايراني٣١٣٣٠٣٠١

٣،١۴۴،٠٠٠متر مكعب تخته الوار ايراني٣١٣٣٠۴٠١

٣،۶۶٨آيلوگرم چوب گرد سفيد خشک٣١٣٣٠۵٠١

گروه مواد مصرفي در نقاشي٣١۴١

٢۶



مصالح٣ :

وزارت نفت
معاونت مهندسی و نظارت بر طرح ها

فصل
١٣٩١فهرست نرخ عوامل سال

)ريال(قيمت واحدشرحرديف

گروه مواد مصرفي در نقاشي٣١۴١

٢٩،۴١٢آيلوگرم ضد زنگ معمولي٣١۴١٠١٠١

۴۵،٧١۴آيلوگرم رنگ روغني٣١۴١٠۴٠١

١٩،٨٣۶آيلوگرم تينر رنگ اپوکسي٣١۴١١٧٠۵

۵۶،٣۶۴آيلوگرم ١پرايمر پي ٣١۴١٢۵٠١

٣١،۶٣٧آيلوگرم ٢پرايمر پي ٣١۴١٢۵٠٢

۵٧،٧٠۶آيلوگرم ٣پرايمر پي ٣١۴١٢۵٠٣

۴٠،۶٧٢آيلوگرم ۴پرايمر پي ٣١۴١٢۵٠۴

١١٩،٢٩٠آيلوگرم ۵پرايمر پي ٣١۴١٢۵٠۵

٧٢،۶۶۴آيلوگرم ۶پرايمر پي ٣١۴١٢۵٠۶

٣٧،۶۶٣آيلوگرم ٧پرايمر پي ٣١۴١٢۵٠٧

٧٠،٨٠٧آيلوگرم ٨پرايمر پي ٣١۴١٢۵٠٨

٩٨،٧١٣آيلوگرم ٩پرايمر پي ٣١۴١٢۵٠٩

٣۴،٢٧۵آيلوگرم ١رنگ اف ٣١۴١٢۶٠١

۶٢،٧٠٧آيلوگرم ٢رنگ اف ٣١۴١٢۶٠٢

۴٠،۴۴۵آيلوگرم ٣رنگ اف ٣١۴١٢۶٠٣

٩٨،٧١٣آيلوگرم ۴رنگ اف ٣١۴١٢۶٠۴

گروه مواد سوزا٣١۴٢

۵١،۵٠٠آيلوگرم ديناميت٣١۴٢٠١٠١

١۵،۴٨٠عدد چاشني الکتريکي فوري٣١۴٢٠۶٠٢

گروه قطعات فلزي اتصالي٣١۴٣

١٠،٣٢٨آيلوگرم ميخ جور٣١۴٣٠١٠١

۶۴،٣٨٩آيلوگرم پيچ خودکار استينلس استيل٣١۴٣٠٧٠٢

٣٢،٢٧۵آيلوگرم پيچ و مهره سياه جور٣١۴٣٠٩٠١

گروه متفرقه٣١٧٠

٢،۵٨٢عدد بست قورباغه اي٣١٧٠٠٩٠١

٧٧۵عدد بست دستک٣١٧٠٠٩٠٢

١،١۶٠عدد تبديل الستيکي و بوش آب بندي٣١٧٠١٠٠١

۴۴،۶۴١آيلوگرم مواد آب بندي عايق گرم وسرد٣١٧٠۴٣٠١

گروه لوله ها و اتصال هاي فوالدي٣٢٠١

١٢،٣٢٢آيلوگرم  اينچ۶لوله فوالدي سياه درزداربه قطرنامي ٣٢٠١٠١١١

١۶،٠٧۵آيلوگرم  اينچ٢لوله گالوانيزه به قطر نامي ٣٢٠١٠٣٠۶

گروه عايق هاي پشم شيشه٣٢٣٠

٧٨،۵۴٧متر مربع  ميليمتر٢۵عـايق پشـم سنـگ دوطـرف توري دار ضخامت ٣٢٣٠۴٠٠١

تخته و چوب- گروه مصالحي که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار مي گيرند ٣٩٠١

٢٧



مصالح٣ :

وزارت نفت
معاونت مهندسی و نظارت بر طرح ها

فصل
١٣٩١فهرست نرخ عوامل سال

)ريال(قيمت واحدشرحرديف

تخته و چوب- گروه مصالحي که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار مي گيرند ٣٩٠١

۴،١٩٧،۶٠٠متر مكعب تخته نراد خارجي٣٩٠١٠١٠٢

٣،۶۶٨آيلوگرم چوب گرد سفيد خشک٣٩٠١٠٣٠١

ميلگرد- گروه مصالحي که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار مي گيرند ٣٩٠٢

١١،۵۵٠آيلوگرم  و کمتر١٠ميلگرد ساده نمره ٣٩٠٢٠١٠١

١١،٨۵٠آيلوگرم ١٨ تا ١٢ميلگرد ساده نمره ٣٩٠٢٠١٠٢

مفتول- گروه مصالحي که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار مي گيرند ٣٩٠٣

١٨،۶٣۴آيلوگرم مفتول سياه٣٩٠٣٠١٠١

ورق- گروه مصالحي که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار مي گيرند ٣٩٠۴

٩،٣۶۶آيلوگرم  ميليمتر و کمتر٣ورق سياه به  ضخامت ٣٩٠۴٠١٠١

٩،٣۶۶آيلوگرم  ميليمتر٣ورق سياه به ضخامت بيش از ٣٩٠۴٠١٠٢

ناوداني و نبشي- گروه مصالحي که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار مي گيرند ٣٩٠۵

١٢،٧٠٠آيلوگرم ناوداني٣٩٠۵٠٢٠١

١٢،۶۵٠آيلوگرم نبشي٣٩٠۵٠٣٠١

١٠،٠۶٣آيلوگرم )بريده شده(تسمه تخت ٣٩٠۵٠۶٠١

١۴،۴٨۴آيلوگرم پروفيل ناوداني سرد خم شده٣٩٠۵٠٧٠١

پروفيل و قوطي- گروه مصالحي که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار مي گيرند ٣٩٠۶

١٠،٩٣۴آيلوگرم پروفيل و قوطي معمولي٣٩٠۶٠١٠١

١١،۶۵٠آيلوگرم پروفيل زهوار و قوطي ريز سبک٣٩٠۶٠٢٠١

لوله فوالدي- گروه مصالحي که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار مي گيرند ٣٩٠٧

١٢،٣٢٢آيلوگرم  فوالدي١/٢  و ١لوله ٣٩٠٧٠٢٠٢

١٢،٣٢٢آيلوگرم  اينچ فوالدي٢لوله ٣٩٠٧٠٢٠٣

لوله پي وي سي- گروه مصالحي که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار مي گيرند ٣٩٠٨

١٣،٢٢۴متر طول ٢١Pg لوله پي وي سي ٣٩٠٨٠١٠١

ماسه- گروه مصالحي که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار مي گيرند ٣٩١٠

٣٣۶آيلوگرم ماسه سند بالست٣٩١٠٠١٠٢

قالب فلزي- گروه مصالحي که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار مي گيرند ٣٩١١

۴،٧٣۶،۵٢٠عدد قالب فلزي کول بتني پيش ساخته سه تکه اي٣٩١١٠٢٠١

١٢،٧١١آيلوگرم قالب فلزي جدول و دال بتني پيش ساخته٣٩١١٠۴٠١

الکترود- گروه مصالحي که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار مي گيرند ٣٩١٢

٢٣،۵٩۵آيلوگرم الکترود٣٩١٢٠١٠١

ضد زنگ- گروه مصالحي که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار مي گيرند ٣٩١٣

٢٩،٩٢٨آيلوگرم ضد زنگ روغني٣٩١٣٠١٠١

٢٨



مصالح٣ :

وزارت نفت
معاونت مهندسی و نظارت بر طرح ها

فصل
١٣٩١فهرست نرخ عوامل سال

)ريال(قيمت واحدشرحرديف

پيچ و مهره- گروه مصالحي که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار مي گيرند ٣٩١۴

٣٣،۴۵٠آيلوگرم پيچ و مهره سياه جور٣٩١۴٠١٠١

بست- گروه مصالحي که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار مي گيرند ٣٩١۵

١٧،٣٩۴عدد بست داربست٣٩١۵٠١٠١

گروه قطعات پيش ساخته٣٩٩٩

۵٨٠کيلوگرم مسباره٣٩٩٩٩٩٩٠

٢۴،٩٣٧متر طول ٢٠ × ۵٠ × ۵٠جدول بتني ٣٩٩٩٩٩٩٩

٢٩



حمل۴ :

وزارت نفت
معاونت مهندسی و نظارت بر طرح ها

فصل
١٣٩١فهرست نرخ عوامل سال

فصل چهارم ـ حمل 

:مقدمه 

 آيلومتر از محل٣٠بيني شده برابر  فاصله حمل پيش. نرخ هاي اين فصل ، شامل هزينه هاي بارگيري ، حمل و باراندازي است ١ .  
.تحويل مي باشد 

، در فصل سوم در نظر گرفته مي شود ،) نرخ درب آارخانه ( اقالمي از مصالح آه معموًال هزينه بارگيري آنها جزو نرخ خريد ) تبصره 
.در اين فهرست هزينه بارگيري آنها منظور نشده است

.بندي شده اند  در اين فهرست ، مصالحي آه از نظر بارگيري ، حمل و باراندازي مشابه هستند ، در يك گروه طبقه٢ .  

نرخهاي اين فصل ، هزينه هايي هستند آه براي حمل مصالح ، در رديف هاي فهرست هاي بهاي واحد مصوب و مصالح پاي آار آنها٣ .  
.، مورد استفاده قرار گرفته اند 

٣٠



حمل۴ :

وزارت نفت
معاونت مهندسی و نظارت بر طرح ها

فصل
١٣٩١فهرست نرخ عوامل سال

)ريال(قيمت واحدشرحرديف

گروه حمل آب۴١٠١

١۵،۶٩١متر مكعب حمل آب چاه، قنات و رودخانه۴١٠١٠١٠١

گروه حمل خاک، شن، ماسه و مخلوط شن و ماسه۴١٠٢

٣٧،۶۵٨متر مكعب حمل خاک، شن، ماسه و مخلوط شن و ماسه۴١٠٢٠١٠١

گروه حمل سنگ هاي ريشه دار و سنگ آهک۴١٠٣

٣۶،٠٨٨متر مكعب حمل سنگهاي ريشه دار و سنگ آهک زنده۴١٠٣٠١٠١

و موزاييک) پالک(گروه حمل سنگ هاي تخت ۴١٠۴

۵،١١۶متر مربع و موزاييک) پالک(حمل سنگهاي تخت ۴١٠۴٠١٠١

.گروه حمل سيمان، گچ و آهک۴١٠۶

۴٩،٢١۴تن حمل سيمان فله۴١٠۶٠١٠١

۴٧،٧٧٣تن حمل سيمان، گچ و آهک پاکتي۴١٠۶٠٢٠١

۵١،٠٢٩تن حمل سيمان فله و پاکتي۴١٠۶٠٣٠١

۵٨،٣٩۴تن حمل خاک سنگ، پودر سنگ و ماسه سندبالست۴١٠۶٠۵٠١

گروه حمل قير۴١٠٨

٣٢آيلوگرم )به وسيله تانکر(حمل قير ۴١٠٨٠١٠١

١٢٢آيلوگرم حمل قير مظروف۴١٠٨٠٢٠١

)مواد ناريه(گروه حمل مواد سوزا ۴١٠٩

۵٩٧آيلوگرم حمل ديناميت۴١٠٩٠١٠١

٧٣متر طول حمل فتيله۴١٠٩٠٢٠١

٣٧عدد حمل چاشني۴١٠٩٠٣٠١

گروه حمل آجر و بلوک۴١١٠

۴٢قالب حمل آجر فشاري، ماسه آهکي و بتني۴١١٠٠١٠١

گروه حمل محصوالت فلزي۴١١١

٧٧آيلوگرم حمل مصالح فلزي مورد نياز در سازه۴١١١٠١٠١

٩١آيلوگرم حمل پروفيلهاي فوالدي در و پنجره۴١١١٠٢٠١

٢٢۶آيلوگرم )توري،شبکه هاي فلزي،ميخ،پرچ والکترود(حمل فراورده هاي فوالدي ۴١١١٠٣٠١

١۴٨آيلوگرم حمل قالبهاي فلزي بتن۴١١١٠۴٠١

گروه حمل آسفالت۴١١۶

٣٩،٢٢٧تن حمل اسفالت۴١١۶٠١٠١

گروه حمل موادشيميايي۴١١٧

١٨٣آيلوگرم حمل مواد مصرفي در نقاشي وچسبها۴١١٧٠٢٠١

)گازوئيل، نفت و بنزين(گروه حمل مواد سوختي ۴١١٨

٣۴ليتر )گازوئيل،نفت وبنزين(حمل مواد سوختي۴١١٨٠١٠١

٣١



حمل۴ :

وزارت نفت
معاونت مهندسی و نظارت بر طرح ها

فصل
١٣٩١فهرست نرخ عوامل سال

)ريال(قيمت واحدشرحرديف

گروه حمل مصالح چوبي۴١١٩

۵۶،٠٣٨متر مكعب حمل تخته والوار۴١١٩٠١٠١

١٠۴آيلوگرم حمل چوب گرد۴١١٩٠٢٠١

گروه حمل عايق هاي حرارتي و رطوبتي۴١٢٠

١٠۴متر مربع حمل عايقهاي رطوبتي،چتايي و کنف۴١٢٠٠٢٠١

٣٩،٩٢٧متر مكعب حمل پالستوفوم۴١٢٠٠۴٠١

گروه حمل مصالح الستيکي، پالستيکي و محصوالت پوششي کف و ديوار۴١٢١

٢١٣آيلوگرم حمل نوار دور شيشه۴١٢١٠١٠١

٢٨٠متر طول )water stop(حمل نوار اب بند۴١٢١٠٣٠١

 کيلومتر٣٠گروه حمل مازاد بر ۴١۵٠

٢٨٩آيلومتر/تن  کيلومتر٣٠٠حمل مازاداهن االت و سيمان پاکتي براي مسافت ۴١۵٠٠١٠١

٣٠۶آيلومتر/تن کيلومتر٣٠٠حمل مازاد مصالح سنگي براي مسافت۴١۵٠٠٢٠١

گروه حمل لوله هاي فوالدي۴٢٠١

٩٧آيلوگرم  اينچ۴ اينچ تا١/٢حمل لوله هاي فوالدي ۴٢٠١٠١٠١

١۴٨آيلوگرم حمل اتصاالت لوله هاي فوالدي۴٢٠١٠٣٠١

گروه حمل لوله هاي چدني۴٢٠٢

٩١آيلوگرم حمل دريچه هاي چدني۴٢٠٢٠۴٠١

سي. وي. گروه حمل لوله ها و اتصاالت پي۴٢٠۴

٢۴٣آيلوگرم حمل لوله ها واتصاالت پي وي سي۴٢٠۴٠١٠١

٣٢




