




  قد
ن ه، ی ھای یت ابالغ و دو رو ت، گاز و پ ت  سات  ی  صا ه  ا ف یر بت ون   ، 

یارات وزارت ف و ا ور  ، ت وظا ی  ا ی ا ت،  ظام  ی  ر م عامالت  ح ، آ   ی  ا ی ا ی ظام 
ت ر و ت  ه  د یات  تو  ی  ت   و  م ت وده یوو ی ل زمان از  ا ند ور   ، عاو ا

جاد ور ی ا ی و ھما با سان سازی  ت یرپوژه یآورد ی ن  ر    ا ل  ان عا د ن و  ل عاو ان عا د ی،  ی اص
ی،  ر گاهی  A ی، ید ا کاران و شاور ندسان ا ما ت دیده ی ابالغ پ   . ا

ن  دت  با سا  و دید ابالغ و ه ١٣٧٥ سال  ھا یتو او سا کاری و  ان ھ ن د ناسان ا صان و کار  ،
ورد از ب و  ت ن باز ی ییان، ا کاری  و ند ما ه، ورد ورپ و ل و  گام  تک A ، ی سازی  ار اصالح  و بازن

ت ه ون  .ا ند ھم ا و ارز ن  ن سالا ی ا ت ، پس از  دیده   از  ی  ھای  ت  غ  یازده جلد  با
ف  یی ار رد ار  ش  ورد پو ی را  یا دعم   .د

ی ر آن  ه، ا ورت  مام  تالش  نبا ا فاده از ا ری و ا کار آوردی رپوژهت رود  با  ل  ا ی  ما  و اعالم ھا  
ل ھادات ، ما را   کا ماات و پ ودن آن یاری   . 

  
قدم  مد رضا 

ی  ند ناوری ،  عاون  ش و   ژپو
 
  
  



  
ی دردا    و 

ت ن   یدا مات و یاد ا ان، مام ز ناسان د ب و کار ندی ان صا دت  ول   ارز ن  ن ر ا  دو
د،وده ھا تالش ی ت جا از ا ن مام م ع  آ ن  ان ا ایی و ا شان د،  ند ا ی آرزو  وزی و سال

م  .دار
ه ی و ان، از د ناسان، د ب کار ضای صا وه رم ان و ا یکار ل   ی  ن  ن و ا فوهدو ی ، رد

ل  یعا ھا ی  ر و و  ت و  ن  ل ا وا ، شار خ  ق دیده و   و قد دا ی  و ما ون  روز ا
ت ت، درکاران را ا د م  ت  ه  و د و  ند  راه ر   .م آرزو

ت  ن  دو ی و  نا وه کار ی کار صا ل ا وا ی خ  ت  کار  ت 
ی ی آ ل   -  ع عد ھا و  ت  ن  دو    ر اداره  

ی ضا یاری ر   وز  
ل زاده ی اسما ع ضا   ر

مدی ل ملک ا   را
ی  ظام  ور  د و ا ور سازمان  ی      ر

  
وطا     مد رضا ا

رد دا تا ی و ا ند ری  ذا ت یا ل    د 
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١٣٩۵دفترچه قيمت عوامل نفت سال 

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

کليات

دراین فهرست، عوامل مورد استفاده در فهرست های بهای واحد مصوب صنعت نفت به چهار نوع شامل١.
نيروی انسانی، ماشين آالت، مصالح و حمل تفکيک گردیده اند.

در این فهرست سعی شده است تا تمام عوامل مورد استفاده در اجرای کارهای عمرانی  صنعت نفت٢.
شناسایی و طبقه بندی شوند.

واحدهای اجرایی باید برای تهيه فهرست های بهای واحد مورد نياز که برای آنها فهرست بهای مصوب٣.
دار، نرخ های این فهرست را مالک عمل قرار دهند. درموجود نيست و همچنين ردیف های ستاره

مواردی که نرخ عوامل مورد نياز در این فهرست موجود نيست، از نرخ  های متعارف استفاده نمایند.

این فهرست برمبنای متوسط نرخهای رایج در سه ماهه چهارم سال ١٣٩۴ تهيه شده است. ۴.
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١٣٩۵دفترچه قيمت عوامل نفت سال 

وزارت نفت

نيروی انسانی

معاونت امور مهندسی

کليات

دراین فهرست، عوامل مورد استفاده در فهرست های بهای واحد مصوب صنعت نفت به چهار نوع شامل١.
نيروی انسانی، ماشين آالت، مصالح و حمل تفکيک گردیده اند.

در این فهرست سعی شده است تا تمام عوامل مورد استفاده در اجرای کارهای عمرانی  صنعت نفت٢.
شناسایی و طبقه بندی شوند.

واحدهای اجرایی باید برای تهيه فهرست های بهای واحد مورد نياز که برای آنها فهرست بهای مصوب٣.
دار، نرخ های این فهرست را مالک عمل قرار دهند. در مواردیموجود نيست و همچنين ردیف های ستاره

که نرخ عوامل مورد نياز در این فهرست موجود نيست، از نرخ  های متعارف استفاده نمایند.

این فهرست برمبنای متوسط نرخهای رایج در سه ماهه چهارم سال ١٣٩۴ تهيه شده است. ۴.
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١٣٩۵دفترچه قيمت عوامل نفت سال 

وزارت نفت

نيروی انسانی

معاونت امور مهندسی

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

گروه سرپرستی کارگاه١٢٠١

١١٨،٢٢٣نفر/ساعت  سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه ١٢٠١٠٢٠٢

١۵۵،٨٧٨نفر/ساعت  سال١۵تکنسين عمومی کارگاه باسابقه بيش از ١٢٠١٠٣٠١

١٣۵،۵۵٠نفر/ساعت  سال١۵ تا ١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه ١٢٠١٠٣٠٢

گروه فنی واجرایی کارگاه١٢٠٢

١٣٢،٠٢٩نفر/ساعت  سال١٠نقشه کش باسابقه بيش از١٢٠٢٠٣٠١

٩٢،۴٠٠نفر/ساعت  سال١٠نقشه کش باسابقه تا١٢٠٢٠٣٠٢

١۵۶،٩٨٧نفر/ساعت بازرس فنی١٢٠٢٠٨٠١

گروه نقشه برداری١٢٠٣

١۴٧،٧٣۵نفر/ساعت  سال١٠نقشه بردار، با سابقه بيش از ١٢٠٣٠١٠١

٧۴،۶٧٣نفر/ساعت ( کمک نقشه بردار ( ترازیاب١٢٠٣٠١٠٣

۵۵،٠١٣نفر/ساعت ( کارگر نقشه برداری ( ميرکش١٢٠٣٠١٠۴

گروه اداری و مالی کارگاه١٢٠۴

۶١،۶٢۶نفر/ساعت مسئول تدارکات کارگاه١٢٠۴٠٣٠١

۵٨،١٧۴نفر/ساعت ( وقت نگهدار ( مسئول کنترل کارگران١٢٠۴٠۵٠١

گروه خدمات کارگاه١٢٠۵

۵٧،۵٠٣نفر/ساعت مسئول ایمنی و حفاظت کارگاه١٢٠۵٠٣٠١

۴٨،۴۵۶نفر/ساعت نگهبان١٢٠۵٠۵٠١

گروه رانندگان ماشين آالت حمل ونقل١٣٠٢

۶٨،١٣٧نفر/ساعت ( راننده ماشين هـای سبک ( سواری١٣٠٢٠١٠١

٨٠،١٢۴نفر/ساعت ( راننده کاميون ( کمپــرسی بـاری و تانکر١٣٠٢٠٢٠١

٨٣،۵۶۴نفر/ساعت ( راننده مخزن متحرک بتن ( تراک ميکسر١٣٠٢٠٢٠٢

٨٧،٠۶٧نفر/ساعت راننده تریلی١٣٠٢٠٢٠٣

٧٧،١١٣نفر/ساعت های کفیراننده جرثقيل ١٣٠٢٠٣٠١

۶٧،٠١٠نفر/ساعت راننده ليفت تراک١٣٠٢٠۴٠١

۶٠،٧٧١نفر/ساعت راننده تراکتور١٣٠٢٠۴٠٢

۶٢،٠١۵نفر/ساعت راننده دامپر١٣٠٢٠۴٠٣

۵۴،۶۶۵نفر/ساعت کمک راننده ماشين االت حمل ونقل١٣٠٢٠۶٠١

گروه رانندگان ماشين آالت سنگين١٣٠٣

١٠٧،١۶٢نفر/ساعت راننده درجه یک جرثقيل١٣٠٣٠١٠١

٨۴،٩۵٨نفر/ساعت راننده بيل مکانيکی ودراگالین١٣٠٣٠٢٠١

٨۴،٩۵٨نفر/ساعت (راننده ماشين کانال کنی (ترنچر١٣٠٣٠٣٠١

٩٢،۵۴۴نفر/ساعت راننده درجه یک بولدوزر١٣٠٣٠۴٠١

٨١،٠٩٠نفر/ساعت راننده لودر١٣٠٣٠۵٠١

٨١،٩١۵نفر/ساعت راننده گریدر١٣٠٣٠۶٠١

۶٠،٣٨۶نفر/ساعت راننده غلطک١٣٠٣٠٧٠١

١٠٨،٧٠۶نفر/ساعت راننده اسکریپر١٣٠٣٠٨٠١

٣



١٣٩۵دفترچه قيمت عوامل نفت سال 

وزارت نفت

نيروی انسانی

معاونت امور مهندسی

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

گروه رانندگان ماشين آالت سنگين١٣٠٣

٨۴،٢٨۶نفر/ساعت (راننده ماشينهای لوله گذار  (سایدبوم١٣٠٣٠٩٠١

٨١،۵۴۴نفر/ساعت (راننده ماشين های اسفالت پحش کنی (فنيشر١٣٠٣١٠٠١

٩٢،٧۴٣نفر/ساعت متصدی دستگاه شمع کوبی١٣٠٣١٢٠١

۵٩،٣٠٢نفر/ساعت کمک راننده ماشين االت سنگين١٣٠٣١٣٠١

گروه متصدی (اپراتور) دستگاه ها١٣٠۴

۶۴،۴٣١نفر/ساعت (متصدی ماشينهای بتن ساز (بتونيرچی١٣٠۴٠١٠١

٨١،۴١۵نفر/ساعت (متصدی دستگاه های بتن ساز (بچينگ پالنت١٣٠۴٠١٠٢

۵۴،٩٢٨نفر/ساعت متصدی شن کش دستگاه بتن ساز١٣٠۴٠١٠٣

٧۴،۶٧٠نفر/ساعت متصدی دستگاه بتن پاش١٣٠۴٠۴٠٢

۵۶،٣۴٢نفر/ساعت متصدی باالبر برقی١٣٠۴٠٨٠٢

۵٩،٠٣٩نفر/ساعت های دستیمتصدی غلطک ١٣٠۴٠٩٠١

۵٩،٠٣٩نفر/ساعت متصدی کمپرسور١٣٠۴١٠٠١

۵٩،٠٣٩نفر/ساعت متصدی پمپ آب١٣٠۴١١٠١

۵٠،۶٨٧نفر/ساعت ویبراتورچی١٣٠۴١۴٠١

۵٩،٠٣٩نفر/ساعت کمک اپراتور ماشين آالت١٣٠۴١۵٠١

٧٧،٣٨٨نفر/ساعت (اپراتور دستگاه برش آسفالت (کاتر١٣٠۴١٨٠١

گروه کارگری١۴٠١

۵۵،۶۵۶نفر/ساعت سرکارگر١۴٠١٠١٠١

۴٨،۴۵۶نفر/ساعت کارگر ساده١۴٠١٠١٠٢

گروه بنایی ابنيه ساختمان١۴٠٢

٧۴،۴٠٠نفر/ساعت بنای سفت کار درجه یک١۴٠٢٠١٠١

۶٢،۴٠٠نفر/ساعت بنای سفت کار درجه دو١۴٠٢٠١٠٢

۵۴،٠٠٠نفر/ساعت کمک بنای سفت کار١۴٠٢٠١٠٣

٨٩،٠٩٩نفر/ساعت بنای نماچين درجه یک١۴٠٢٠٢٠١

٨۵،۵۴٩نفر/ساعت (بنای کوره ساز (نسوزکار١۴٠٢٠۴٠١

گروه قالب بندی چوبی١۴٠٣

٨١،٩١۵نفر/ساعت نجار قالب بند درجه یک١۴٠٣٠٢٠١

۶۶،۴٢٢نفر/ساعت نجار قالب بند درجه دو١۴٠٣٠٢٠٢

۵٠،۶٨٧نفر/ساعت کمک نجار قالب بند١۴٠٣٠٢٠٣

گروه قالب بند فلزی١۴٠۴

٧٩،۶٠٣نفر/ساعت قالب بند فلزی درجه یک١۴٠۴٠١٠١

۶۴،١٠٨نفر/ساعت قالب بند  فلزی درجه دو١۴٠۴٠١٠٢

۵٠،۶٨٧نفر/ساعت کمک قالب بند١۴٠۴٠١٠٣

٧۴،٧۵۴نفر/ساعت قالب ساز درجه یک قالب فلزی١۴٠۴٠٢٠١

۶٢،٩۴٠نفر/ساعت قالب ساز درجه دو قالب فلزی١۴٠۴٠٢٠٢

۵٠،۶٨٧نفر/ساعت کمک قالب ساز قالب فلزی١۴٠۴٠٢٠٣

۴



١٣٩۵دفترچه قيمت عوامل نفت سال 

وزارت نفت

نيروی انسانی

معاونت امور مهندسی

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

گروه آرماتور بند١۴٠۵

٩٠،٠٢۵نفر/ساعت سر آرماتوربند١۴٠۵٠١٠١

۶٧،۵۶٩نفر/ساعت آرماتوربند درجه یک ١۴٠۵٠٢٠١

۵٧،٨۵١نفر/ساعت آرماتوربند درجه دو ١۴٠۵٠٢٠٢

۴٧،٢٠۵نفر/ساعت کمک آرماتوربند١۴٠۵٠٢٠٣

گروه کارهای بتنی١۴٠۶

٨٣،۵٨٨نفر/ساعت استادکار کارهای بتنی١۴٠۶٠١٠١

۶۴،٨٩٢نفر/ساعت بنای بتن کار١۴٠۶٠٢٠١

۴٩،۵۶١نفر/ساعت کمک بنای بتن کار١۴٠۶٠٢٠٢

١٣۵،۵٨٠نفر/ساعت تکنيسين متخصص نصب تيرهای پيش تنيده١۴٠۶٠۴٠١

گروه اسکلت ساز ساختمان١۴٠٧

١٠٨،٠١۴نفر/ساعت اسکلت ساز درجه یک١۴٠٧٠٢٠١

٨٣،٨٧٠نفر/ساعت اسکلت ساز درجه دو١۴٠٧٠٢٠٢

۶٢،١٩٨نفر/ساعت کمک اسکلت ساز١۴٠٧٠٢٠٣

٨٣،٨٧٠نفر/ساعت جوشکار اسکلت١۴٠٧٠٣٠١

۶٢،١٩٨نفر/ساعت کمک جوشکار اسکلت١۴٠٧٠٣٠٢

٧۵،۵٣٨نفر/ساعت برشکار١۴٠٧٠۴٠١

گروه آهنگر در و پنجره ساز ساختمان١۴٠٨

٧٩،٧٠٢نفر/ساعت آهنگر در و پنجره ساز درجه یک١۴٠٨٠١٠١

۶۶،٠٨١نفر/ساعت آهنگر در و پنجره ساز درجه دو١۴٠٨٠١٠٢

۴٩،۵۶١نفر/ساعت کمک آهنگر در و پنجره ساز١۴٠٨٠١٠٣

گروه شيروانی کوب١۴١٠

٨٧،٢١٣نفر/ساعت شيروانی کوب درجه یک١۴١٠٠١٠١

٧٢،٧۶٩نفر/ساعت شيروانی کوب درجه دو١۴١٠٠١٠٢

۵٢،٩٨٩نفر/ساعت کمک شيروانی کوب١۴١٠٠١٠٣

گروه عایقکار و آسفالت کار ابنيه١۴١٣

۶٧،٣٠٨نفر/ساعت عایقکار و آسفالت کار درجه یک١۴١٣٠١٠١

۵٩،۵۴٠نفر/ساعت عایقکار و آسفالت کار درجه دو١۴١٣٠١٠٢

۴٩،۵۶١نفر/ساعت کمک عایقکار و آسفالت کار١۴١٣٠١٠٣

٨٢،٠۴٣نفر/ساعت نصاب عایق حرارتی١۴١٣٠٣٠١

۶٢،٢٣١نفر/ساعت آمك نصاب عايق حرارتي١۴١٣٠٣٠٢

گروه سيمانکار١۴١۵

۶٩،٨٨٣نفر/ساعت سيمانکار درجه یک١۴١۵٠١٠١

۵٩،٠١٨نفر/ساعت سيمانکار درجه دو١۴١۵٠١٠٢

۵٠،۶٨٧نفر/ساعت کمک سيمانکار١۴١۵٠١٠٣

۵٧،٨۵١نفر/ساعت بندکش١۴١۵٠٢٠١

۴٨،۵٠٠نفر/ساعت کمک بندکش١۴١۵٠٢٠٢

۵



١٣٩۵دفترچه قيمت عوامل نفت سال 

وزارت نفت

نيروی انسانی

معاونت امور مهندسی

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

گروه سنگ کار١۴١۶

٩١،۵٣٠نفر/ساعت سنگ کار درجه یک١۴١۶٠١٠١

۵٨،٢۴۶نفر/ساعت کمک سنگ کار١۴١۶٠١٠٣

گروه نقاشی١۴٢٠

٧٨،۴٩۶نفر/ساعت نقاش درجه یک ساختمان١۴٢٠٠١٠١

۶۴،٨٩٢نفر/ساعت نقاش درجه دو ساختمان١۴٢٠٠١٠٢

۵٠،٧٨٩نفر/ساعت کمک نقاش١۴٢٠٠١٠٣

گروه نصاب کفپوش های کف و دیوار ساختمان١۴٢١

١۴٢،۵۵۶نفر/ساعت های پی وی سینصاب درجه یک کفپوش ١۴٢١٠١٠١

١١٢،۶٩٩نفر/ساعت های پی وی سینصاب درجه دو کفپوش ١۴٢١٠١٠٢

گروه بنا و سنگ تراش ابنيه راه١۴٢٢

٧٢،۴۴٨نفر/ساعت سنگ تراش درجه یک١۴٢٢٠٢٠١

٧٨،۴٩۶نفر/ساعت بنای سنگ چين درجه یک١۴٢٢٠٣٠١

۶۴،٨٩٢نفر/ساعت بنای سنگ چين درجه دو١۴٢٢٠٣٠٢

۵٣،٢٢٣نفر/ساعت کمک بنای سنگ چين١۴٢٢٠٣٠٣

۶٠،٨۴٧نفر/ساعت بندکش کارهای سنگی١۴٢٢٠۴٠١

گروه آسفالت کار راه و محوطه١۴٢٣

١٣۴،٣٩۵نفر/ساعت مباشر آسفالت١۴٢٣٠١٠١

۶٧،٩٧٣نفر/ساعت ماله کش آسفالت١۴٢٣٠٢٠١

۵٧،٠٢۵نفر/ساعت کارگر آسفالت١۴٢٣٠٢٠٢

۵٧،٠٢۵نفر/ساعت قير گرمکن١۴٢٣٠٣٠١

گروه حفاری و عمليات خاکی١۴٢۴

١٣۴،٣٩٨نفر/ساعت مباشرتونل١۴٢۴٠٢٠١

١٣۴،٣٩۵نفر/ساعت  سال١٠مباشر عمليات خاکی، با سابقه بيش از ١۴٢۴٠٣٠١

١٠۵،٣١۵نفر/ساعت  سال١٠مباشرعمليات خاکی باسابقه کمتر از١۴٢۴٠٣٠٢

٨٢،٢١۴نفر/ساعت آتشبار١۴٢۴٠۵٠١

۶٢،٢٩٧نفر/ساعت ( چکش گير ( مينور١۴٢۴٠۶٠١

۵۵،٧٣٧نفر/ساعت کارگر دیلم دار١۴٢۴٠۶٠٢

گروه صنعتگر١۴٢۵

٩٠،٠٨٣نفر/ساعت ( کارگر فنی ( کمک صنعتگر١۴٢۵٠٨٠١

گروه حفاری چاه های آب و فاضالب١۴٢۶

٨٢،٢٢٠نفر/ساعت مقنی چاه فاضالب١۴٢۶٠٧٠١

گروه خدمات ساختمانی١۴٢٨

١٢،٣٨٨یک سر هزینه دنده ای کردن ( رزوه کردن ) ميلگرد١۴٢٨٠٣٠١

١۴٧،١٠٣عدد هزینه دنده ای کردن جک سقفی١۴٢٨٠٣٠٢

١۴٧،١٠٣عدد هزینه دنده ای کردن پيچ تنظيم داربست١۴٢٨٠٣٠٣

۶



١٣٩۵دفترچه قيمت عوامل نفت سال 

وزارت نفت

نيروی انسانی

معاونت امور مهندسی

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

گروه خدمات ساختمانی١۴٢٨

٣۴،٠۶۶کيلوگرم هزینه نورد کردن ورق و پروفيل آهن١۴٢٨٠۵٠١

گروه لوله کشی تاسيسات ابنيه١۵٠١

٨٢،٩۵٨نفر/ساعت ( لوله کش درجه دو ( دنده ای١۵٠١٠٢٠٢

۵٧،١١٩نفر/ساعت کمک لوله کش١۵٠١٠٨٠١

گروه کانال ساز١۵٠۵

٨۴،٢۵٩نفر/ساعت کانال ساز درجه یک١۵٠۵٠١٠١

۵٣،٢٢٣نفر/ساعت کمک کانال ساز١۵٠۵٠١٠٣

گروه کابل کشی و مفصل بندی فشار ضعيف و حفاظت کاتودیک١۶٠٢

١٣٨،۴٩١نفر/ساعت های حفاظت کاتودیکاستاد کار سيستم ١۶٠٢٠٣٠١

٨١،۵٧٧نفر/ساعت هـای حفـاظت کاتودیککـارگـرفنـی سيـستم ١۶٠٢٠٣٠٢

گروه تابلوساز فشار قوی١۶٠۵

٩٩،۵٩٨نفر/ساعت برقکار درجه یک تابلو های فشار قوی١۶٠۵٠٢٠١

٨١،۵٧٧نفر/ساعت برقکار درجه دو تابلو های فشار قوی١۶٠۵٠٢٠٢

گروه نصب ترانسفورماتورهای قدرت١۶٠٧

٧٧،٧٧٩نفر/ساعت برقکار درجه دو ترانسفورماتور١۶٠٧٠٢٠٢

۵۴،٣١۵نفر/ساعت کمک برقکار ترانسفورماتور١۶٠٧٠٢٠٣

گروه لوله گذار شبکه های توزیع و خطوط انتقال آب١٧٠١

٨٣،١۶٣نفر/ساعت لوله گذار درجه یک لوله های آزبست سيمان١٧٠١٠٢٠١

٨۵،۶۶٠نفر/ساعت لوله گذار درجه یک لوله های چدنی نشکن ( داکتيل ) و لوله های فوالدی١٧٠١٠٣٠١

٨۵،۶۶٠نفر/ساعت لوله گذار درجه یک لوله های بتنی مسلح١٧٠١٠۴٠١

گروه حفاظت خط لوله آب و سازه های فوالدی١٧٠٢

١٠٩،۵۶٠نفر/ساعت سرپرست عمليات اندود داخلی لوله١٧٠٢٠٢٠١

٧۵،٢٠٢نفر/ساعت اپراتور دستگاه اندود داخلی لوله١٧٠٢٠٢٠٢

١١٠،٨١٨نفر/ساعت استاد کار زنگ زدایی١٧٠٢٠٣٠١

١٠۴،۴۶٠نفر/ساعت تکنيسين سندبالست١٧٠٢٠٣٠٢

۵۶،۵۶٠نفر/ساعت کارگرسندبالست١٧٠٢٠٣٠۴

گروه نصاب تاسيسات نفت وگاز١٧٠٣

٢١۴،۵۶٨نفر/ساعت مهندس آزمایش وراه اندازی١٧٠٣٠١٠١

١٩۵،١٢٨نفر/ساعت جوشکار آرگون١٧٠٣٠۴١٠

١٣٣،٧۵۶نفر/ساعت استادکار برق صنعتی١٧٠٣١٠٠٢

٢٠٩،٧٢٧نفر/ساعت مهندس برق و ابزاردقيق١٧٠٣١١٠١

١٠۶،٠٧٠نفر/ساعت نصاب درجه یک ابزاردقيق١٧٠٣١١٠۵

٢٠٩،٧٢٧نفر/ساعت مهنـدس مخابـرات و دستگـاه هـای ارتباطی١٧٠٣١٣٠١

گروه تعميرات عمومی تاسيسات١٧٠٧

١٧٣،٧٧١نفر/ساعت استادکار مکانيک١٧٠٧٠١٠١

٧



١٣٩۵دفترچه قيمت عوامل نفت سال 

وزارت نفت

نيروی انسانی
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گروه تعميرات عمومی تاسيسات١٧٠٧

١۵٢،٠۵٠نفر/ساعت مکانيک یک١٧٠٧٠١٠٢

١٣٠،٣٢٨نفر/ساعت مکانيک دو١٧٠٧٠١٠٣

١٩۵،۴٩٣نفر/ساعت استادکار تراشکاری١٧٠٧٠٢٠١

١۵٩،۶۵١نفر/ساعت تراشکار یک١٧٠٧٠٢٠٢

١۴۴،۴۴٨نفر/ساعت تراشکار دو١٧٠٧٠٢٠٣

١٩۵،۴٩٣نفر/ساعت استادکار فلزکاری و برشکاری١٧٠٧٠٣٠١

١۴۶،۶١٩نفر/ساعت فلزکار یک١٧٠٧٠٣٠٢

١١٩،۴۶٧نفر/ساعت واشربر١٧٠٧٠٣٠۴

١٨٠،۵٧٠نفر/ساعت استادکار سيم پيچ١٧٠٧٠۴٠١

١٣٨،٧٢۴نفر/ساعت سيم پيچ١٧٠٧٠۴٠٢

گروه تعميرات تجهيزات١٧٠٨

٢٨٢،٣٧٧نفر/ساعت مهندس مکانيک تجهيزات دوار١٧٠٨٠١٠١

٢۴۴،٣۶٧نفر/ساعت تکنسين یک تجهيزات دوار١٧٠٨٠١٠٢

٢٢٨،٠٧۶نفر/ساعت تکنسين دو تجهيزات دوار١٧٠٨٠١٠٣

٢٢٨،٠٧۶نفر/ساعت استادکار مکانيک تجهيزات دوار١٧٠٨٠١٠۴

١٧٣،٧٧١نفر/ساعت مکانيک یک تجهيزات دوار١٧٠٨٠١٠۵

١۵٧،۴٨٠نفر/ساعت مکانيک دو تجهيزات دوار١٧٠٨٠١٠۶

٢٢٨،٠٧۶نفر/ساعت استادکار مکانيک برق١٧٠٨٠٢٠١

١٣٣،٠۴٣نفر/ساعت مکانيک برق١٧٠٨٠٢٠٢

١٩۵،۴٩٣نفر/ساعت استادکار بنایی کوره١٧٠٨٠٣٠١

١۴۶،۶١٩نفر/ساعت مبدل کار یک١٧٠٨٠۴٠٢

١٣٠،٣٢٨نفر/ساعت مبدل کار دو١٧٠٨٠۴٠٣

٩۴،٠٩۵نفر/ساعت استادکار داربست بندی١٧٠٨٠۵٠١

٨۶،۵۶٧نفر/ساعت داربست بند یک١٧٠٨٠۵٠٢

٧٩،٠۴٠نفر/ساعت داربست بند دو١٧٠٨٠۵٠٣

گروه بارگيری و حمل١٨٠١

١٢٨،٠٧۵نفر/ساعت مسئول تحویل کاال١٨٠١٠١٠١

۶۵،۶٠۴نفر/ساعت مسئول بارگيری و ریسه١٨٠١٠٢٠١

٧٠،٢٨٧نفر/ساعت ریگر١٨٠١٠٣٠١

۵٩،٣۵۴نفر/ساعت ( کارگر طناب بند ( کمک ریگر١٨٠١٠٣٠٢

گروه لوله کشی١٨٠٢

١٣٨،۴٨١نفر/ساعت استاد کار لوله کشی١٨٠٢٠١٠١

١١١،٧٢۵نفر/ساعت ( نصاب درجه یک لوله کشی ( اتصاالت جوشی١٨٠٢٠٢٠١

٧٨،۶٧٨نفر/ساعت ( نصاب درجه دو لوله کشی ( اتصاالت جوشی١٨٠٢٠٢٠٢

۶١،٣٧٠نفر/ساعت ( کمک نصاب لوله کشی ( اتصاالت جوشی١٨٠٢٠٢٠٣

١۵۵،۴۵٣نفر/ساعت ( جوشکار درجه یک کربن استيل ( تک زن١٨٠٢٠٣٠١

٨۵،۵٨۵نفر/ساعت جوشکار درجه دو کربن استيل١٨٠٢٠٣٠٢

٨
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وزارت نفت
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گروه لوله کشی١٨٠٢

٩۶،٠٧٢نفر/ساعت جوشکار سوکت برق لوله های کربن استيل١٨٠٢٠۴٠١

١٩٣،۵۵۴نفر/ساعت جوشکار لوله های فوالد آلياژی١٨٠٢٠۵٠١

١٩٣،۵۵۴نفر/ساعت جوشکار لوله های فوالد زنگ زن١٨٠٢٠۶٠١

١٩۵،١٢٨نفر/ساعت جوشکار آرگون١٨٠٢٠٧٠١

٨۶،۵۵١نفر/ساعت نصاب لوله کشی گالوانيزه١٨٠٢٠٨٠١

١٠٧،٣١٧نفر/ساعت نصاب جوشکاری لوله های پلی اتيلن١٨٠٢٠٩٠١

٨۶،۵۵١نفر/ساعت نصاب لوله های پلی اتيلن١٨٠٢٠٩٠٢

٨٠،٨١٢نفر/ساعت کمک نصاب پلی اتيلن١٨٠٢٠٩٠٣

٨۶،۵۵١نفر/ساعت جوشکار پلی اتيلن١٨٠٢٠٩٠۴

٨٠،٨١٢نفر/ساعت ( کمک جوشکار پلی اتيلن ( متصدی دستگاه جوش١٨٠٢٠٩٠۵

۵۵،۴٨۴نفر/ساعت برشکار و سنگ زن لوله های رزینی١٨٠٢١٠٠١

١٠۶،٠٧٠نفر/ساعت نصاب لوله های رزینی١٨٠٢١٠٠٢

گروه نصب تجهيزات١٨٠٣

١۴٣،۶٠۵نفر/ساعت استادکار  نصب تجهيزات مکانيکی١٨٠٣٠١٠١

١٠۶،٠٧٠نفر/ساعت نصاب تجهيزات مکانيکی١٨٠٣٠٢٠١

۵٨،٢٢١نفر/ساعت کمک نصاب تجهيزات مکانيکی١٨٠٣٠٢٠٢

١٢۵،۶۴٨نفر/ساعت مکانيک تجهيزات دوار١٨٠٣٠٣٠١

١۴٣،١٩٩نفر/ساعت استادکار ساخت تجهيزات ثابت١٨٠٣٠۴٠١

١۴٣،٢٣۶نفر/ساعت جوشکار درجه یک تجهيزات١٨٠٣٠۵٠١

٧٣،۴٣٢نفر/ساعت جوشکار درجه دو تجهيزات١٨٠٣٠۵٠٢

٧٨،٩٨٧نفر/ساعت گوژکار١٨٠٣٠۶٠١

۵۵،٩۶٣نفر/ساعت پرداختگر ( سنگ زن ) مخزن و خط  لوله١٨٠٣٠٧٠١

٧٣،٠۶٣نفر/ساعت برشکار مخزن و خط لوله١٨٠٣٠٧٠٢

۵٨،٠٣۴نفر/ساعت برشکار و سنگ زن لوله کشی و تجهيزات١٨٠٣٠٨٠١

۵۵،٩۶٣نفر/ساعت کمک برشکار جوشکار و گوژکار١٨٠٣٠٩٠١

گروه اسکلت فلزی١٨٠۴

١١٠،٢٣٣نفر/ساعت استادکار اسکلت فلزی١٨٠۴٠١٠١

٨۴،٣٠٣نفر/ساعت آهنگر درجه یک ساخت اسکلت فلزی١٨٠۴٠٢٠١

٧۴،۵٧٢نفر/ساعت آهنگر درجه دو ساخت اسکلت فلزی١٨٠۴٠٢٠٢

۵۵،١٢٢نفر/ساعت برشکار و سنگ زن اسکلت فلزی١٨٠۴٠٣٠١

٨۴،٣٠٣نفر/ساعت نصاب اسکلت فلزی١٨٠۴٠۴٠١

۵٨،٣۶٢نفر/ساعت کمک نصاب اسکلت فلزی١٨٠۴٠۴٠٢

٩٣،٣٢٧نفر/ساعت جوشکار درجه یک اسکلت فلزی١٨٠۴٠۵٠١

٨٢،۵۵۴نفر/ساعت جوشکار درجه دو اسکلت فلزی١٨٠۴٠۵٠٢

۵٨،٣۶٢نفر/ساعت کارگر نيمه فنی کارهای مکانيکی١٨٠۴٠۶٠١

گروه خط لوله١٨٠۵

١۴٧،۵٣٠نفر/ساعت استادکار عمليات جوشکاری خط لوله١٨٠۵٠١٠١

٩
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گروه خط لوله١٨٠۵

١۴٠،٠۴٨نفر/ساعت جوشکار ارشد یک و پاس گرم خط لوله١٨٠۵٠٢٠١

١۴۴،٧٧٣نفر/ساعت استاد کار خم کاری خط لوله١٨٠۵٠٣٠١

١٠٧،٠٠٠نفر/ساعت خم کار درجه یک خط لوله١٨٠۵٠٣٠٢

۵٨،٢٢١نفر/ساعت کمک خم کار خط لوله١٨٠۵٠٣٠٣

گروه ساخت و نصب مخزن١٨٠۶

١۵۵،٧٩٠نفر/ساعت استاد کار نصب ( سر مونتاژکار ) مخزن١٨٠۶٠١٠١

١١٣،٣٠٠نفر/ساعت نصاب درجه یک ( مونتاژکار ) مخزن١٨٠۶٠٢٠١

٨٠،٢۶٠نفر/ساعت نصاب درجه دو ( مونتاژکار ) مخزن١٨٠۶٠٢٠٢

١۴۴،٧٧٣نفر/ساعت استاد کار عمليات جوشکاری مخزن١٨٠۶٠٣٠١

١۴٢،۵١۵نفر/ساعت جوشکار ارشد پاس یک و پاس گرم مخزن١٨٠۶٠۴٠١

١٣٣،٣٨١نفر/ساعت جوشکار درجه یک خط لوله و مخزن١٨٠۶٠۴٠٢

٧٧،١٠۴نفر/ساعت جوشکار درجه دو خط لوله و مخزن١٨٠۶٠۴٠٣

گروه حفاظت تاسيسات١٨٠٧

١٠٧،٠٠٠نفر/ساعت استاد کار زنگ زدایی و رنگ آميزی١٨٠٧٠١٠١

۶٠،۶١٢نفر/ساعت پوشش کار گرم درجه دو١٨٠٧٠١٠٢

٧٢،٣٨۶نفر/ساعت ( ماسه زن ( سند بالست کار١٨٠٧٠٢٠١

٧٢،٣٨۶نفر/ساعت پوشش کار سرد درجه دو١٨٠٧٠٢٠٢

٧۵،٠۶۵نفر/ساعت ( شات زن ( شات بالست کار١٨٠٧٠٣٠١

۶٠،٣٧۶نفر/ساعت ( کمک ماسه زن ( کمک سند بالست کار١٨٠٧٠۴٠١

٨٩،٧۵۴نفر/ساعت رنگ کار درجه یک١٨٠٧٠۵٠١

٧۵،٠۶۵نفر/ساعت رنگ کار درجه دو١٨٠٧٠۵٠٢

۵٣،٨۵١نفر/ساعت کمک رنگ کار١٨٠٧٠۵٠٣

١٢٢،٢۶٨نفر/ساعت استاد کار عایق کاری و ورقکاری١٨٠٧٠۶٠١

٩۶،٠٧٢نفر/ساعت عایقکار١٨٠٧٠٧٠١

۵٨،٧۵١نفر/ساعت کمک عایقکار١٨٠٧٠٧٠٢

١١٣،۵٣٧نفر/ساعت ورقکار عایق١٨٠٧٠٨٠١

٩۶،٠٧٢نفر/ساعت نصاب ورق عایق١٨٠٧٠٨٠٢

١١۴،٨٧۶نفر/ساعت عایق کار پلی یورتان١٨٠٧٠٩٠١

١٢٢،٧۵٠نفر/ساعت استاد کار پوشش١٨٠٧١٠٠١

١٠٢،٢٨۵نفر/ساعت پوشش کار گرم درجه یک١٨٠٧١١٠١

٨١،٨٢۶نفر/ساعت پوشش کار گرم درجه دو١٨٠٧١١٠٢

٨٨،١١٨نفر/ساعت پوشش کار سرد درجه یک١٨٠٧١٢٠١

٧٠،٨١٢نفر/ساعت پوشش کار سرد درجه دو١٨٠٧١٢٠٢

۵٨،٢٢١نفر/ساعت کمک پوشش کار١٨٠٧١٢٠٣

۵٧،۶٨٠نفر/ساعت کارگر قير تاپ١٨٠٧١٣٠١

گروه آزمایش های کنترل کيفيت و عمليات تکميلی١٨٠٨

٢٠٩،٧٢٧نفر/ساعت مهندس آزمایش و راه اندازی١٨٠٨٠١٠١
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١٣٩۵دفترچه قيمت عوامل نفت سال 

وزارت نفت

نيروی انسانی

معاونت امور مهندسی

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

گروه آزمایش های کنترل کيفيت و عمليات تکميلی١٨٠٨

٢٠٩،٧٢٧نفر/ساعت مهندس ارشد تاسيسات مکانيکی١٨٠٨٠٢٠١

١۶٢،٠٨٩نفر/ساعت تکنسين کنترل کيفی١٨٠٨٠٣٠١

١٣٨،۴٨١نفر/ساعت استاد کار آزمایش هيدرواستاتيک١٨٠٨٠۴٠١

٧٢،٧۵٠نفر/ساعت کارگر فنی آزمایش هيدرواستاتيک١٨٠٨٠۵٠١

١۵١،٧۶۵نفر/ساعت استاد کار عمليات تنش زدایی١٨٠٨٠۶٠١

١۵١،٧۶۵نفر/ساعت استاد کار عمليات اسيدشویی١٨٠٨٠۶٠٢

١۴٠،٠۴٨نفر/ساعت استاد کار آزمایش شبکه های گازرسانی شهری١٨٠٨٠٧٠١

٧٠،٨١٢نفر/ساعت متصدی آزمایش شبکه های گازرسانی شهری١٨٠٨٠٧٠٢

١۵۴،٢١۵نفر/ساعت ( استادکار انشعابات گرم ( هات تاپ١٨٠٨٠٨٠١

٢٠۴،۵٧۶نفر/ساعت تکنيسين پرتونگاری١٨٠٨٠٩٠١

٩۴،۴١٧نفر/ساعت مفسر فيلم های رادیو گرافی١٨٠٨٠٩٠٢

١٠٢،٢٨۵نفر/ساعت پرتونگار درجه یک١٨٠٨٠٩٠٣

٧٣،٩۵٣نفر/ساعت پرتونگار درجه دو١٨٠٨٠٩٠۴

۵٨،٢٢١نفر/ساعت کارگر پرتونگاری١٨٠٨٠٩٠۵

گروه برق و ابزار دقيق١٨٠٩

٢٠٩،٧٢٧نفر/ساعت مهندس برق و ابزار دقيق١٨٠٩٠١٠١

١٨۴،٧٧۴نفر/ساعت تکنيسين برق١٨٠٩٠٣٠١

٢٠۴،۵٧۶نفر/ساعت تکنيسين رلياژ١٨٠٩٠۴٠١

٢٠۵،۵٢٧نفر/ساعت مفصل بند فشار قوی١٨٠٩٠۵٠١

١٣۵،٧٢٩نفر/ساعت استادکار برق صنعتی١٨٠٩٠۶٠١

١٠٢،٧۵٨نفر/ساعت برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی١٨٠٩٠٧٠١

٧٧،۴۶٨نفر/ساعت برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی١٨٠٩٠٧٠٢

۶١،٣٧٠نفر/ساعت ( کارگر فنی برق ( کمک نصاب برق١٨٠٩٠٧٠٣

٧٧،۴۶٨نفر/ساعت نصاب درجه یک سينی کابل١٨٠٩٠٨٠١

۶۴،٨١١نفر/ساعت نصاب درجه دو سينی کابل١٨٠٩٠٨٠٢

۶٩،۵۶٣نفر/ساعت کاندوئيت کار درجه یک١٨٠٩٠٩٠١

۵۶،٩١۴نفر/ساعت کاندوئيت کار درجه دو١٨٠٩٠٩٠٢

١۶٩،١۶٢نفر/ساعت تکنيسين ابزار دقيق١٨٠٩١٠٠١

١٧٣،٧٣٨نفر/ساعت متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق١٨٠٩١١٠١

١۵۴،۴٢٧نفر/ساعت استاد کار ابزار دقيق١٨٠٩١٢٠١

١١۴،٠۶٢نفر/ساعت نصاب درجه یک ابزار دقيق١٨٠٩١٣٠١

٩١،٢۵۵نفر/ساعت نصاب درجه دو ابزار دقيق١٨٠٩١٣٠٢

۶٨،١٢٠نفر/ساعت کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق١٨٠٩١۴٠١

۶٢،٨٨٧نفر/ساعت کارگر نيمه فنی کارهای برق و ابزار دقيق١٨٠٩١۴٠٢
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١٣٩۵دفترچه قيمت عوامل نفت سال 

وزارت نفت

ماشين آالت

معاونت امور مهندسی

کليات

دراین فهرست، عوامل مورد استفاده در فهرست های بهای واحد مصوب صنعت نفت به چهار نوع شامل١.
نيروی انسانی، ماشين آالت، مصالح و حمل تفکيک گردیده اند.

در این فهرست سعی شده است تا تمام عوامل مورد استفاده در اجرای کارهای عمرانی  صنعت نفت٢.
شناسایی و طبقه بندی شوند.

واحدهای اجرایی باید برای تهيه فهرست های بهای واحد مورد نياز که برای آنها فهرست بهای مصوب٣.
دار، نرخ های این فهرست را مالک عمل قرار دهند. در مواردیموجود نيست و همچنين ردیف های ستاره

که نرخ عوامل مورد نياز در این فهرست موجود نيست، از نرخ  های متعارف استفاده نمایند.

این فهرست برمبنای متوسط نرخهای رایج در سه ماهه چهارم سال ١٣٩۴ تهيه شده است. ۴.
 

١٢



١٣٩۵دفترچه قيمت عوامل نفت سال 

وزارت نفت

ماشين آالت

معاونت امور مهندسی

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

گروه ماشين آالت تهيه و اجرای بتن٢٢٠٢

١٢،٠٠٠دستگاه/ساعت  ليتری٢٠٠بتونير ٢٢٠٢٠١٠١

٢٢،٠١٧دستگاه/ساعت  ليتری٣٠٠بتونير ٢٢٠٢٠١٠٣

٣۴،٢۴۶دستگاه/ساعت  ليتری۴٠٠بتونير ٢٢٠٢٠١٠۴

۴١،٩۴٧دستگاه/ساعت  ليتری۵٠٠بتونير ٢٢٠٢٠١٠۵

۴۴،۴٠٣دستگاه/ساعت  ليتری۶٠٠بتونير ٢٢٠٢٠١٠۶

۶٠،٣٠٣دستگاه/ساعت  ليتری٧۵٠بتونير ٢٢٠٢٠١٠٧

۶۵،٢٠۴دستگاه/ساعت  ليتری٨٠٠بتونير ٢٢٠٢٠١٠٨

٩٣،۵٠۴دستگاه/ساعت  ليتری١٠٠٠بتونير ٢٢٠٢٠١٠٩

٣٣٠،٠٠٠دستگاه/ساعت  مترمکعب در ساعت٣٠ تا ٢۵ایستگاه بتن ساز ( بچينگ پالنت )، ٢٢٠٢٠٢٠۴

١،٠٠۶،٧۴٧دستگاه/ساعت  مترمکعب در ساعت۶٠  تا ۵٠ایستگاه بتن ساز ( بچينگ پالنت )، ٢٢٠٢٠٢٠٩

١،١٣٣،٣٧۵دستگاه/ساعت  مترمکعب در ساعت٧٠ایستگاه بتن ساز ( بچينگ پالنت )، تا ٢٢٠٢٠٢١٠

٣١٠،٩٢۵دستگاه/ساعت  مترمکعبی با راننده۵مخزن متحرک بتن ( تراک ميکسر )، ٢٢٠٢٠٣٠١

٣٨١،٣۴٣دستگاه/ساعت  مترمکعبی با راننده۶مخزن متحرک بتن ( تراک ميکسر )، ٢٢٠٢٠٣٠٢

۴٠٠،٠٠٠دستگاه/ساعت  مترمکعبی با راننده٧مخزن متحرک بتن ( تراک ميکسر )، ٢٢٠٢٠٣٠٣

٢۴١،١٨٠دستگاه/ساعت  مترمکعبی با راننده٨مخزن متحرک بتن ( تراک ميکسر )، ٢٢٠٢٠٣٠۴

٣۵٨،۵۵۴دستگاه/ساعت  مترمکعبی با راننده٣مخزن متحرک بتن ساز ( اتو ميکسر )، ٢٢٠٢٠۴٠١

۴٧٧،۶۵٧دستگاه/ساعت  مترمکعبی با راننده۵مخزن متحرک بتن ساز ( اتو ميکسر )، ٢٢٠٢٠۴٠٢

٢۶۵،٢٨١دستگاه/ساعت  مترمکعب در ساعت۵ تا ٣بتن پاش، ٢٢٠٢٠۶٠١

٣۶٧،٠۵١دستگاه/ساعت  اسب بخار١٠پمپ تزریق سيمان به قدرت ٢٢٠٢٠٧٠٣

گروه ماشين آالت تهيه و اجرای آسفالت٢٢٠٣

٧۵٢،۵۴۵دستگاه/ساعت ماشين آسفالت پخش کنی( فينيشر ) الستيکی با راننده٢٢٠٣٠٢٠٢

۵۴٧،٣٠۴دستگاه/ساعت  ليتری،با خودرو و راننده۵٠٠٠قير پاش حدود ٢٢٠٣٠٣٠١

٣۴،۶۴۶دستگاه/ساعت دستگاه برش آسفالت-کاتر٢٢٠٣٠٧٠١

١،۶٨٠،٠٠٠عدد تيغه برش کاتر٢٢٠٣٠٧٠٢

٨٣۶،۶٧٠دستگاه/ساعت ماشين شيارزن٢٢٠٣٠٨٠١

٢٧۴،٩۶٢عدد ناخن ماشين شيارزن٢٢٠٣٠٨٠٢

گروه وسایط نقليه٢٣٠١

١٢٢،٧٧۴دستگاه/ساعت ماشين سواری لندرور یا مشابه، با راننده٢٣٠١٠٣٠١

١٩٩،۵١١دستگاه/ساعت ماشين سواری استيشن چهار در یا مشابه،با راننده٢٣٠١٠۴٠٢

١٠٢،٣١١دستگاه/ساعت وانت نيم تن با راننده٢٣٠١٠۵٠١

١١٧،۶۶۴دستگاه/ساعت وانت یک تن با راننده٢٣٠١٠۵٠٢

١٣٣،٠١٣دستگاه/ساعت  تن، با راننده١/۵وانت ٢٣٠١٠۵٠٣

١۶٨،۴٠١دستگاه/ساعت  تن جفت دیفرانسيل،با راننده٣ تا ٢وانت ٢٣٠١٠۵٠۴

گروه ماشين آالت حمل و نقل زمينی مصالح و تجهيزات٢٣٠٢

١٧٩،٣٣۶دستگاه/ساعت  تن،با راننده٣کاميون به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠١٠١

٢۶٠،٠٠٠دستگاه/ساعت  تن،با راننده۵کاميون به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠١٠٢

٢٨۶،٠٠٠دستگاه/ساعت  تن،با راننده٧کاميون به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠١٠٣
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١٣٩۵دفترچه قيمت عوامل نفت سال 

وزارت نفت

ماشين آالت

معاونت امور مهندسی

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

گروه ماشين آالت حمل و نقل زمينی مصالح و تجهيزات٢٣٠٢

٣٠٠،٠٠٠دستگاه/ساعت  تن،با راننده١٠کاميون به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠١٠۴

١٣٩،٧٩۶دستگاه/ساعت  تن،با راننده٣کاميون کمپرسی به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠٢٠١

٢۵۶،۶۶٣دستگاه/ساعت  تن،با راننده۵کاميون کمپرسی به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠٢٠٢

٢٨۶،٠٠٠دستگاه/ساعت  تن،با راننده٧کاميون کمپرسی به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠٢٠٣

٣٠٠،٠٠٠دستگاه/ساعت  تن،با راننده١٠کاميون کمپرسی به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠٢٠۴

٣١٠،٠٠٠دستگاه/ساعت  تن،با راننده١۶کاميون کمپرسی به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠٢٠۵

٣٠٣،٠٩٩دستگاه/ساعت  تن با راننده٢٠تریلی به ظرفيت ٢٣٠٢٠٣٠١

٣۵٣،۶٢٢دستگاه/ساعت  تن، با راننده٢۴تریلی، با ظرفيت ٢٣٠٢٠٣٠٢

٢١٩،۴٠١دستگاه/ساعت تریلی کمر شکن با راننده٢٣٠٢٠٣٠٣

٣٩٣،٨۵٨دستگاه/ساعت  محور با راننده۵تریلی کمر شکن ٢٣٠٢٠٣٠۴

۵٧١،٣٢٠دستگاه/ساعت  محور با راننده٧تریلی کمر شکن ٢٣٠٢٠٣٠۵

۶۵۶،٧٢١دستگاه/ساعت  محور کشویی، با راننده۵تریلی ٢٣٠٢٠٣٠۶

٧۵٧،٧۵٣دستگاه/ساعت  محور لوله بر، با راننده۶تریلی ٢٣٠٢٠٣٠٧

۵٧۶،۵٣٧دستگاه/ساعت  محور لوله بر، با راننده٧تریلی ٢٣٠٢٠٣٠٨

١،٢١٢،٣٩٣دستگاه/ساعت  محور لوله بر، با راننده٩تریلی ٢٣٠٢٠٣٠٩

١،۵١۵،۴٩٠دستگاه/ساعت  محور لوله بر، با راننده١١تریلی ٢٣٠٢٠٣١٠

١،٩٧٠،١۴۶دستگاه/ساعت  محور )،با راننده٩ محور با کشنده ( جمعا ۶بوژی ٢٣٠٢٠٣١١

٢٩٩،۵٢۴دستگاه/ساعت  تن،با راننده١٠کاميون حمل سنگ به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠۴٠١

٣۵۴،٢٢١دستگاه/ساعت  تن،با راننده٢٠کاميون حمل سنگ به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠۴٠٢

١۴۶،۴٩۴دستگاه/ساعت  ليتر با راننده۵٠٠٠تانکر آب پاش،به ظرفيت حدود،٢٣٠٢٠۵٠١

٢٠٢،٠۶۵دستگاه/ساعت  ليتر با راننده١٠٠٠٠تانکر آب پاش،به ظرفيت حدود،٢٣٠٢٠۵٠٢

٢۴٢،۴٧٩دستگاه/ساعت  ليتر با راننده١۵٠٠٠تانکر آب پاش،به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠۵٠٣

٢۵٢،۵٨٨دستگاه/ساعت  ليتر با راننده٢٠٠٠٠تانکر آب پاش،به ظرفيت حدود،٢٣٠٢٠۵٠۴

٧٣،٢۵۴دستگاه/ساعت تراکتور تک دیفرانسيل با راننده٢٣٠٢٠٨٠١

٩٠،٩٣۶دستگاه/ساعت تراکتور جفت دیفرانسيل با راننده٢٣٠٢٠٨٠٢

١٠٨،۶٢٢دستگاه/ساعت تراکتور تک دیفرانسيل با تریلر و راننده٢٣٠٢٠٨٠٣

٢٩٠،٩٠۶دستگاه/ساعت تـراکـتـورجفت دیـفـرانـسيـل  لودردار با راننده٢٣٠٢٠٨٠۵

٣۵،٨٢٨دستگاه/ساعت  تن، بدون کشنده۵تریلر کفی، به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠٩٠١

۵١،۴٣۵دستگاه/ساعت  تن، بدون کشنده١٠تریلر کفی، به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠٩٠٢

۶٨،٩٣١دستگاه/ساعت  تن، بدون کشنده١۵تریلر کفی، به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠٩٠٣

٩١،٩٠٨دستگاه/ساعت  تن، بدون کشنده٢٠تریلر کفی، به ظرفيت حدود ٢٣٠٢٠٩٠۴

٩،٠٨٩دستگاه/ساعت  ليتر،بدون کشنده٢۵٠٠مخزن سيار ٢٣٠٢١٠٠١

١۶،۶٧۵دستگاه/ساعت  ليتر،بدون کشنده۴٠٠٠ تا ٢۵٠٠مخزن چرخدار،به ظرفيت بيش از ٢٣٠٢١٠٠٢

٧٠،٠٠٨دستگاه/ساعت  تن هيدروليکی،با راننده١/۵دامپر ٢٣٠٢١١٠١

٨٠،٨٢٧دستگاه/ساعت  تن هيدروليکی،با راننده٢دامپر ٢٣٠٢١١٠٢

٩١،٢۶٩دستگاه/ساعت  تن هيدروليکی،با راننده٢/۵دامپر ٢٣٠٢١١٠٣

١٠٣،۵٧٣دستگاه/ساعت  تن هيدروليکی،با راننده٣دامپر ٢٣٠٢١١٠۴

١۴



١٣٩۵دفترچه قيمت عوامل نفت سال 

وزارت نفت

ماشين آالت

معاونت امور مهندسی

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

گروه ماشين آالت حمل و نقل زمينی مصالح و تجهيزات٢٣٠٢

٨٠٠،٠٠٠دستگاه/ساعت بونکر سيمان با راننده٢٣٠٢١٢٠١

(گروه باالبرها (جرثقيل ها٢۴٠١

١٨٣،۶٩۶دستگاه/ساعت  تن،با راننده٣ تن با کاميون ٣جرثقيل کفی ٢۴٠١٠١٠١

٢١١،٢۵٠دستگاه/ساعت  تن،با راننده۵ تن با کاميون ٣جرثقيل کفی ٢۴٠١٠١٠٢

٢٢۵،٠٣۵دستگاه/ساعت  تن،با راننده٧ تن با کاميون ٣جرثقيل کفی ٢۴٠١٠١٠٣

٢۵٢،۵٨٨دستگاه/ساعت  تن،با راننده١٠ تن با کاميون ۵جرثقيل کفی ٢۴٠١٠١٠۴

٢٩٨،۵١٣دستگاه/ساعت  تن،با راننده١۶ تن با کاميون ٨جرثقيل کفی ٢۴٠١٠١٠۵

٣٢١،۴۶٧دستگاه/ساعت  تن، با راننده١۶ تن با کاميون ١٠جرثقيلی کفی ٢۴٠١٠١٠۶

۴۵٩،٢۴٠دستگاه/ساعت  تن،با راننده١۵جرثقيل کاميونی دو کابينه حدود ٢۴٠١٠٢٠١

۵٢٨،١٣٣دستگاه/ساعت  تن،با راننده٢٠جرثقيل کاميونی دو کابينه حدود ٢۴٠١٠٢٠٢

۶۴٢،٩٣۶دستگاه/ساعت  تن،با راننده٣٠جرثقيل کاميونی دو کابينه حدود ٢۴٠١٠٢٠۴

٩٨٧،٣٧٣دستگاه/ساعت  تن،با راننده۴٠جرثقيل کاميونی دو کابينه حدود ٢۴٠١٠٢٠۵

١،٢۶٢،٩١٨دستگاه/ساعت  تن،با راننده۵٠جرثقيل کاميونی دو کابينه حدود ٢۴٠١٠٢٠۶

۴٣۶،٢٨۴دستگاه/ساعت  تن،با راننده١۵جرثقيل خودرو چرخ الستيکی حدود ٢۴٠١٠٣٠١

۵٠۵،١۶٣دستگاه/ساعت  تن،با راننده٢٠جرثقيل خودرو چرخ الستيکی حدود ٢۴٠١٠٣٠٢

۵۵١،٠٨۵دستگاه/ساعت  تن،با راننده٢۵جرثقيل خودرو چرخ الستيکی حدود ٢۴٠١٠٣٠٣

۵٩٧،٠١٢دستگاه/ساعت  تن،با راننده٣٠جرثقيل خودرو چرخ الستيکی حدود ٢۴٠١٠٣٠۴

٩۶۴،۴٠۵دستگاه/ساعت  تن،با راننده۴٠جرثقيل خودرو چرخ الستيکی حدود ٢۴٠١٠٣٠۵

١،٢٣٩،٩۴٨دستگاه/ساعت  تن،با راننده۵٠جرثقيل خودرو چرخ الستيکی حدود ٢۴٠١٠٣٠۶

١،٣٧٧،٧١٩دستگاه/ساعت  تن،با راننده۶٠جرثقيل خودرو چرخ الستيکی حدود ٢۴٠١٠٣٠٧

١،٧٩١،٠٣۵دستگاه/ساعت  تن،با راننده٨٠جرثقيل خودرو چرخ الستيکی حدود ٢۴٠١٠٣٠٨

٢،٧۵۶،١۶۶دستگاه/ساعت  تن،با راننده١٠٠جرثقيل خودرو چرخ الستيکی حدود ٢۴٠١٠٣٠٩

۴۴١،٣۴٢دستگاه/ساعت  تن،با راننده١۵جرثقيل خودرو چرخ زنجيری حدود ٢۴٠١٠۴٠١

۵٠۵،١۶٣دستگاه/ساعت  تن،با راننده٢٠جرثقيل خودرو چرخ زنجيری حدود ٢۴٠١٠۴٠٢

۵۵١،٠٨۵دستگاه/ساعت  تن،با راننده٢۵جرثقيل خودرو چرخ زنجيری حدود ٢۴٠١٠۴٠٣

۵٩٧،٠١٢دستگاه/ساعت  تن،با راننده٣٠جرثقيل خودرو چرخ زنجيری حدود ٢۴٠١٠۴٠۴

٩۶۴،۴٠۵دستگاه/ساعت  تن،با راننده۴٠جرثقيل خودرو چرخ زنجيری حدود ٢۴٠١٠۴٠۵

١،٢٣٩،٢٩۶دستگاه/ساعت  تن،با راننده۵٠جرثقيل خودرو چرخ زنجيری حدود ٢۴٠١٠۴٠۶

١،٣٧۶،٨۶٨دستگاه/ساعت  تن،با راننده۶٠جرثقيل خودرو چرخ زنجيری حدود ٢۴٠١٠۴٠٧

١،٧٨٩،۵۶۴دستگاه/ساعت  تن،با راننده٧۵جرثقيل خودرو چرخ زنجيری حدود ٢۴٠١٠۴٠٨

٢،۵٠٧،٨٠٢دستگاه/ساعت  تن،با راننده١٠٠جرثقيل خودرو چرخ زنجيری حدود ٢۴٠١٠۴٠٩

٣،٢۶۵،۵١٨دستگاه/ساعت  تن،با راننده١٢٠جرثقيل خودرو چرخ زنجيری حدود ٢۴٠١٠۴١٠

٣،۵۵٨،٣١٢دستگاه/ساعت  تن،با راننده١۵٠جرثقيل خودرو چرخ زنجيری حدود ٢۴٠١٠۴١١

۵،٠۶۴،٠۵٢دستگاه/ساعت  تن،با راننده٢٠٠جرثقيل خودرو چرخ زنجيری حدود ٢۴٠١٠۴١٢

دستگاه/ساعت  تن،با راننده۶٠٠جرثقيل خودرو چرخ زنجيری حدود ٢۴٠١٠۴٢٠

۶،٨٠۴دستگاه/ساعت  کيلو٣٠٠باالبر برقی،به ظرفيت حدود ٢۴٠١٠٨٠٣

١١۴،٨١٧دستگاه/ساعت تن با راننده٢ليف تراک با ظرفيت حدود٢۴٠١٠٩٠١

١۵



١٣٩۵دفترچه قيمت عوامل نفت سال 

وزارت نفت

ماشين آالت

معاونت امور مهندسی

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

(گروه باالبرها (جرثقيل ها٢۴٠١

١٣٣،١٨٧دستگاه/ساعت  تن با راننده٣ليف تراک با ظرفيت حدود ٢۴٠١٠٩٠٢

١۴٨،٨٢٩دستگاه/ساعت  تن با راننده۴ليف تراک با ظرفيت حدود ٢۴٠١٠٩٠٣

١۶۵،٣٢۶دستگاه/ساعت  تن با راننده۵ليف تراک با ظرفيت حدود ٢۴٠١٠٩٠۴

١٧٩،١١٣دستگاه/ساعت  تن با راننده٧ليف تراک با ظرفيت حدود ٢۴٠١٠٩٠۵

١٨٠،٣۶٢دستگاه/ساعت  تن با راننده١٠ليف تراک با ظرفيت حدود ٢۴٠١٠٩٠۶

۴۵۶،٩١٠دستگاه/ساعت  تن با راننده٢۵ليف تراک با ظرفيت حدود ٢۴٠١٠٩٠٧

٢٢٩،۶١٨دستگاه/ساعت  تن،با متصدی١۵جرثقيل سقفی حدود ٢۴٠١١٠٠٢

٢٩٨،۵١٣دستگاه/ساعت  تن،با متصدی٢٠جرثقيل سقفی حدود ٢۴٠١١٠٠٣

١۶،٧٢۵دستگاه/ساعت  تن٢جرثقيل دستی،تا ٢۴٠١١٢٠١

گروه ماشين آالت عمليات خاکی٢۵٠١

١٠٨،۶٩۶دستگاه/ساعت بيل لودر ( نوع تراکتوری )،با راننده٢۵٠١٠١٠١

٣۶٧،٠۵١دستگاه/ساعت  اسب بخار،با راننده٨٠بيل مکانيکی چرخ الستيکی یا زنجيری،به قدرت حدود ٢۵٠١٠٢٠١

٣۶٧،٠۵١دستگاه/ساعت  اسب بخار،با١٠٠بيل مکانيکی چرخ الستيکی یا زنجيری،به قدرت حدود ٢۵٠١٠٢٠٢

۴٧١،٩٢٠دستگاه/ساعت  اسب بخار،با راننده١۵٠بيل مکانيکی چرخ زنجيری،به قدرت حدود ٢۵٠١٠٢٠۴

۶٢٩،٢١۵دستگاه/ساعت  اسب بخار،با راننده٢٠٠بيل مکانيکی چرخ زنجيری،به قدرت حدود ٢۵٠١٠٢٠۵

٧٨٧،٣٢٢دستگاه/ساعت  اسب بخار،با راننده٢۵٠بيل مکانيکی چرخ زنجيری،به قدرت حدود ٢۵٠١٠٢٠۶

٩۴۴،٠۴١دستگاه/ساعت  اسب بخار،با راننده٣٠٠بيل مکانيکی چرخ زنجيری،به قدرت حدود ٢۵٠١٠٢٠٧

١،١٠٢،٠٠٢دستگاه/ساعت  اسب بخار،با راننده٣۵٠بيل مکانيکی چرخ زنجيری،به قدرت حدود ٢۵٠١٠٢٠٨

۴٩٨،٩٧٨دستگاه/ساعت ١٠٠ اینچ،به قدرت حدود ٢۴-١٢ماشين کانال کنی ( ترنچر ) با عرض تيغه ٢۵٠١٠۴٠١

٨١٢،٧۴١دستگاه/ساعت ٢٠٠ اینچ،به قدرت حدود ۴٨-٢۶ماشين کانال کنی ( ترنچر ) با عرض تيغه ٢۵٠١٠۴٠٢

١،٠٢٢،١١٣دستگاه/ساعت ٢۵٠ اینچ،به قدرت حدود ۵۶-۵٠ماشين کانال کنی ( ترنچر ) با عرض تيغه ٢۵٠١٠۴٠٣

٢٨٨،٠٠٠دستگاه/ساعت  اسب بخار با راننده١۵٠بولدوزر،به قدرت حدود ٢۵٠١٠۶٠٢

۴٢٠،٠٠٠دستگاه/ساعت  اسب بخار با راننده٢٠٠بولدوزر،به قدرت حدود ٢۵٠١٠۶٠٣

۴٩٨،٠٠٠دستگاه/ساعت  اسب بخار با راننده٢۵٠بولدوزر،به قدرت حدود ٢۵٠١٠۶٠۴

۶۵۵،٠٠٠دستگاه/ساعت  اسب بخار با راننده٣٠٠بولدوزر،به قدرت حدود ٢۵٠١٠۶٠۵

٨١٢،٠٠٠دستگاه/ساعت  اسب بخار ، با راننده٣۵٠بولدوزر ، به قدرت حدود ٢۵٠١٠۶٠۶

١،١٢۴،٩۶٢دستگاه/ساعت  اسب بخار با راننده۴٠٠بولدوزر،به قدرت حدود ٢۵٠١٠۶٠٧

۶٢٩،٢١۵دستگاه/ساعت  اسب بخار با راننده٢٠٠لودرچرخ زنجيری،به قدرت حدود ٢۵٠١٠٧٠١

٣١۴،۶٠٩دستگاه/ساعت  اسب بخار با راننده١۵٠لودرچرخ الستيکی،به قدرت حدود ٢۵٠١٠٨٠٢

۴١٩،۴٧٨دستگاه/ساعت  اسب بخار با راننده٢٠٠لودرچرخ الستيکی،به قدرت حدود ٢۵٠١٠٨٠٣

۶۵۵،۴٣٠دستگاه/ساعت  اسب بخار با راننده٢۵٠لودرچرخ الستيکی،به قدرت حدود ٢۵٠١٠٨٠۴

۶٩١،٨۵۶دستگاه/ساعت  اسب بخار با راننده٣٠٠لودرچرخ الستيکی،به قدرت حدود ٢۵٠١٠٨٠۵

٩۴۵،۶۵٠دستگاه/ساعت  اسب بخار با راننده۴۵٠لودرچرخ الستيکی،به قدرت حدود ٢۵٠١٠٨٠٧

٣۴٠،٨٢١دستگاه/ساعت  اسب بخار،با راننده١۵٠گریدر،به قدرت حدود ٢۵٠١٠٩٠١

٣۶٧،٠۵١دستگاه/ساعت  اسب بخار،با راننده١٨٠گریدر،به قدرت حدود ٢۵٠١٠٩٠٢

۴٨۴،٩٩٢دستگاه/ساعت  اسب بخار،با راننده٢٠٠گریدر،به قدرت حدود ٢۵٠١٠٩٠٣

۴٩٨،١٣٢دستگاه/ساعت  اسب بخار،با راننده٢٢٠گریدر،به قدرت حدود ٢۵٠١٠٩٠۴

١۶



١٣٩۵دفترچه قيمت عوامل نفت سال 

وزارت نفت

ماشين آالت

معاونت امور مهندسی

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

گروه ماشين آالت حفاری و شمع کوبی٢۵٠٢

١٩٢،٧۴٩دستگاه/ساعت  تن٣دستگاه شمع کوب،به ظرفيت حدود ٢۵٠٢٠٧٠١

٢٠٢،٩۵۶دستگاه/ساعت  تن۴دستگاه شمع کوب،به ظرفيت حدود ٢۵٠٢٠٧٠٢

۴٢٧،۶١٩دستگاه/ساعت  تن١٠دستگاه شمع کوب،به ظرفيت حدود ٢۵٠٢٠٧٠۴

٢۶٧،٢۴١دستگاه/ساعت دستگاه پایپ جکينگ٢۵٠٢١٠٠۴

(گروه تجهيزات تراکم سطح زمين و روسازی راه ها (غلطک ها٢۵٠٣

١٧،٣٠٩دستگاه/ساعت کمپکتور صفحه ای٢۵٠٣٠١٠١

۵٧،۶٨٢دستگاه/ساعت غلطک دستی موتور دار٢۵٠٣٠١٠٢

١١٠،١١٠دستگاه/ساعت  تن،با راننده٨ تا ۶غلطک استاتيک چرخ آهنی،حدود ٢۵٠٣٠٢٠١

١۶٧،٧٩١دستگاه/ساعت  تن،با راننده١٢ تا ١٠غلطک استاتيک چرخ آهنی،حدود ٢۵٠٣٠٢٠٣

١٨٨،٧۶۵دستگاه/ساعت  تن،با راننده١۴ تا ١٢غلطک استاتيک چرخ آهنی،حدود ٢۵٠٣٠٢٠۴

٢٨٨،٣٩۵دستگاه/ساعت  تن،با راننده٢٠ تا ١۶غلطک چرخ الستيکی آسفالت،حدود ٢۵٠٣٠٣٠١

٩١۵،٢٢۵دستگاه/ساعت  تنی۶٠غلطک الستيکی ٢۵٠٣٠٣٠٣

١٠۴،٨۶٩دستگاه/ساعت  تن۶غلطک ویبره کششی حدود ٢۵٠٣٠۴٠١

١١٢،٧۴٧دستگاه/ساعت  تن٨غلطک ویبره کششی حدود ٢۵٠٣٠۴٠٢

٣١۴،۶٠٩دستگاه/ساعت  تن با راننده١٠غلطک ویبره خودرو کمر شکن چرخ آهنی الستيکی،حدود ٢۵٠٣٠۵٠١

١٠۴،٨۶٩دستگاه/ساعت پروف رولينگ٢۵٠٣٠۶٠١

گروه کمپرسورهای هوا٢۵٠۴

۵٧،٢٠٢دستگاه/ساعت  ) در دقيقه با شيلنگ٧٠ متر مکعب ( سی اف ام ٢کمپرسور با ظرفيت حدود ٢۵٠۴٠١٠١

٨۵،٨٠٢دستگاه/ساعت ) در دقيقه با١٨٠ متر مکعب ( سی اف ام ۵کمپرسور با ظرفيت حدود ٢۵٠۴٠١٠٢

١١۴،۴٠٢دستگاه/ساعت  ) در دقيقه با٢۵٠ متر مکعب ( سی اف ام ٧کمپرسور با ظرفيت حدود ٢۵٠۴٠١٠٣

٢٠٠،٢٠۵دستگاه/ساعت  ) در دقيقه با شيلنگ٣٩٠ متر ( سی اف ام ١١کمپرسور با ظرفيت حدود ٢۵٠۴٠١٠۴

٢٢٩،٠٣٣دستگاه/ساعت  ) در دقيقه با شيلنگ۴٩٠ متر ( سی اف ام ١۴کمپرسور با ظرفيت حدود ٢۵٠۴٠١٠۵

٢٨۶،٠٢٢دستگاه/ساعت  ) در دقيقه با شيلنگ۶٠٠ متر ( سی اف ام ١٧کمپرسور با ظرفيت حدود ٢۵٠۴٠١٠۶

٣۵٧،۵٣۵دستگاه/ساعت  ) در دقيقه با شيلنگ٧۴٠ متر ( سی اف ام ٢١کمپرسور با ظرفيت حدود ٢۵٠۴٠١٠٧

۴٧١،٩٢٠دستگاه/ساعت  مترمکعب در دقيقه با شيلنگ مربوط٢۵کمپرسور با ظرفيت حدود ٢۵٠۴٠١٠٨

٢٩٨،٨۶١دستگاه/ساعت  بار٢۵کمپرسور هوا با فشار ٢۵٠۴٠٢٠١

٨۶٢،۵٨۶ساعت  بار۵٠٠دستگاه جت ٢۵٠۴٠٢٠٢

١،٢٣۶،٢١٢ساعت  بار١٠٠٠دستگاه جت ٢۵٠۴٠٢٠٣

١،۵٨٣،١٣٣ساعت  بار١۴٠٠دستگاه جت ٢۵٠۴٠٢٠۴

گروه ماشين آالت و تجهيزات حفاری تونل و گاردریل ها٢۵٠۵

١٩۶،٨٢٩دستگاه/ساعت  اسب بخاربدون١٣٠ماشين چالزنی عميق  ( دریل واگن ) به قدرت حدود٢۵٠۵٠۵٠١

گروه پمپ ها٢۶٠١

١٧،٣٠٩دستگاه/ساعت  اینچ٢موتور پمپ تخليه آب ٢۶٠١٠١٠١

٢۶،٢١٣دستگاه/ساعت  اینچ۴موتور پمپ دیزلی تخليه آب ٢۶٠١٠٢٠١

٣٠،٢۴۶دستگاه/ساعت  اینچ۶موتور پمپ دیزلی تخليه آب ٢۶٠١٠٢٠٢

۴۵،٣۴۴دستگاه/ساعت  اینچ٨موتور پمپ دیزلی تخليه آب ٢۶٠١٠٢٠٣

١٧



١٣٩۵دفترچه قيمت عوامل نفت سال 

وزارت نفت

ماشين آالت

معاونت امور مهندسی

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

گروه پمپ ها٢۶٠١

۴۴،۵٨۴دستگاه/ساعت  اینچ۴پمپ لجن کشی دیزلی ٢۶٠١٠٣٠١

٣۶،٧١٠دستگاه/ساعت  اینچ۶پمپ لجن کش دیزلی ٢۶٠١٠٣٠٢

١٨٨،٧۶۵دستگاه/ساعت  اسب بخار۵/۴٢پمپ هيدروليک به قدرت ٢۶٠١٠٨٠١

٨٢،٧٩۴دستگاه/ساعت (  متر مکعب در ساعت ( موتور پمپ٧٠ اینچ،به ظرفيت حدود ۴تلمبه دیزلی ٢۶٠١٠٩٠١

١٠٣،٧٩٩دستگاه/ساعت (  متر مکعب در ساعت ( موتور پمپ١٠٠ اینچ،به ظرفيت حدود ۵تلمبه دیزلی ٢۶٠١٠٩٠٢

١٢۴،٨١٢دستگاه/ساعت (  متر مکعب در ساعت ( موتور پمپ١۶٠ اینچ،به ظرفيت حدود ۶تلمبه دیزلی ٢۶٠١٠٩٠٣

١٧۶،٧١٠دستگاه/ساعت (  متر مکعب در ساعت ( موتور پمپ٣٠٠ اینچ،به ظرفيت حدود ٨تلمبه دیزلی ٢۶٠١٠٩٠۴

٢۴٨،٣٨۵دستگاه/ساعت  متر مکعب در ساعت ( موتور پمپ۴٠٠ اینچ،به ظرفيت حدود ١٠تلمبه دیزلی ٢۶٠١٠٩٠۵

٧۴،١۴٣دستگاه/ساعت  متر مکعب در ساعت١۵ اینچ،به ظرفيت حدود ٢تلمبه دیزلی ٢۶٠١٠٩٠۶

٨٧،٧٣٧دستگاه/ساعت  متر مکعب در ساعت٣۶ اینچ،به ظرفيت حدود ٣تلمبه دیزلی ٢۶٠١٠٩٠٧

١٩۶،۴٨٠دستگاه/ساعت  مترمکعب در ساعت١۴۶اینچ به ظرفيت حدود ٧تلمبه دیزلی ٢۶٠١٠٩٠٨

٣٢،١٢۴دستگاه/ساعت  پوند٣٠٠٠تلمبه دستی مخصوص آزمایش با لوازم کنترل و با فشار ماکزیمم ٢۶٠١١٠٠١

۴١٣،٩٧١دستگاه/ساعت ٣٠٠٠ اینچ و با فشار ماکزیمم ١تلمبه دستی مخصوص آزمایش دیزلی به قطر ٢۶٠١١١٠١

۴٩١،٨٢١دستگاه/ساعت  اینچ و با فشار ماکزیمم١/۵تلمبه دستی مخصوص آزمایش دیزلی به قطر ٢۶٠١١١٠٢

۶٢٠،٣٣٨دستگاه/ساعت  پوند بر٣٠٠٠ اینچ و با فشار ماکزیمم ٢تلمبه مخصوص آزمایش دیزلی،به قطر ٢۶٠١١١٠٣

٣۵٩،۵٩٧دستگاه/ساعت  بار١۵٠تست پمپ برقی با فشار ٢۶٠١١١٠۴

١۴،٣۴٢دستگاه/ساعت پمپ یک دوم اینچ٢۶٠١١٢٠١

گروه دستگاه های جوشکاری و برشکاری٢۶٠٢

١٢،٢٧۶دستگاه/ساعت ( دستگاه جوش استيلن ( کاربيد٢۶٠٢٠١٠١

٨٠،۴۵٧دستگاه/ساعت  ( دستگاه جوش ( آرگون٢۶٠٢٠٢٠١

١٢،٢٧۶دستگاه/ساعت  آمپر٢۵٠ترانس جوشکاری ٢۶٠٢٠٣٠١

١٣،٨١۶دستگاه/ساعت  آمپر۴٠٠ترانس جوشکاری ٢۶٠٢٠٣٠٢

٢٩،٩٢۴دستگاه/ساعت  آمپر٢۵٠دینام جوشکاری ٢۶٠٢٠۴٠١

۵٢،٩۴۵دستگاه/ساعت  آمپر۴٠٠دینام جوشکاری ٢۶٠٢٠۴٠٢

١۵،٣۵١دستگاه/ساعت  آمپر١۵٠ تا ١٠٠موتور جوش ٢۶٠٢٠۵٠١

٣٠،٧٠١دستگاه/ساعت  آمپر٢۵٠ تا ١۵٠موتور جوش ٢۶٠٢٠۵٠٢

٨١،٨۵١دستگاه/ساعت  آمپر۴٠٠موتور جوش دیزلی ٢۶٠٢٠۵٠٣

٩٢،٠٨٧دستگاه/ساعت  آمپر۵٠٠موتور جوش دیزلی ٢۶٠٢٠۵٠۴

٢٠،۴٩۴دستگاه/ساعت دستگاه برش با سيلندر گاز و شيلنگ و مشعل های مربوط٢۶٠٢٠۶٠١

٣۶،١۶٩دستگاه/ساعت دستگاه برش پخ یا اریب بر، با سيلندر گاز و مشعل مربوط مجهز به سيستم٢۶٠٢٠٧٠١

٣١،٣۴١دستگاه/ساعت دستگاه گوژ٢۶٠٢٠٨٠١

٧٨،١٢٧دستگاه/ساعت  ميليمتر٣۵۵دستگاه جوش گرمایی لوله های پلی اتيلن تا قطر ٢۶٠٢١١٠١

١٢٣،٩١٩دستگاه/ساعت دستگاه پيش گرم کن الکتریکی٢۶٠٢١٢٠١

گروه مولدهای برق٢۶٠٣

١٢،۵٨۴دستگاه/ساعت (  کيلووات ( تک فاز۵مولد برق،به قدرت ٢۶٠٣٠١٠١

٢٢،٠١٧دستگاه/ساعت (  کيلووات ( تک فاز١٠مولد برق،به قدرت ٢۶٠٣٠١٠٢

٢۵،٧٠٧دستگاه/ساعت  کيلووات١۵مولد برق،به قدرت ٢۶٠٣٠١٠٣

١٨



١٣٩۵دفترچه قيمت عوامل نفت سال 

وزارت نفت

ماشين آالت

معاونت امور مهندسی

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

گروه مولدهای برق٢۶٠٣

٣١،٨١٩دستگاه/ساعت  کيلووات٢٠مولد برق،به قدرت ٢۶٠٣٠١٠۴

۴۴،۵٨۴دستگاه/ساعت  کيلووات٣٠مولد برق،به قدرت ٢۶٠٣٠١٠۵

۵٢،۴۶١دستگاه/ساعت کيلووات۵٠مولد برق،به قدرت ٢۶٠٣٠١٠۶

۶۶،٣١٩دستگاه/ساعت  کيلووات٨٠مولد برق،به قدرت ٢۶٠٣٠١٠٧

٨٩،١٣۵دستگاه/ساعت  کيلووات١٠٠مولد برق،به قدرت ٢۶٠٣٠١٠٨

١٠۴،٠٢۶دستگاه/ساعت  کيلووات١٢٠مولد برق،به قدرت ٢۶٠٣٠١٠٩

١٣١،٠٨١دستگاه/ساعت  کيلووات١۵٠مولد برق،به قدرت ٢۶٠٣٠١١٠

١٧۵،۶۶٧دستگاه/ساعت  کيلووات٢٠٠مولد برق،به قدرت ٢۶٠٣٠١١١

٢١٩،٣۴٣دستگاه/ساعت  کيلووات٢۵٠مولد برق،به قدرت ٢۶٠٣٠١١٢

٢۶٢،١٨٧دستگاه/ساعت  کيلووات٣٠٠مولد برق،به قدرت ٢۶٠٣٠١١٣

٣١۴،۶٠٩دستگاه/ساعت  کيلووات٣۵٠مولد برق،به قدرت ٢۶٠٣٠١١۴

٣۶٧،٠۵١دستگاه/ساعت  کيلووات۴٠٠مولد برق،به قدرت ٢۶٠٣٠١١۵

۴۴۵،۶٩٠دستگاه/ساعت  کيلووات۵٠٠مولد برق،به قدرت ٢۶٠٣٠١١۶

۴٩٨،٢۴٧دستگاه/ساعت  کيلووات۶٠٠مولد برق،به قدرت ٢۶٠٣٠١١٧

۶٨١،٠١۴دستگاه/ساعت  کيلووات٨٠٠مولد برق،به قدرت ٢۶٠٣٠١١٨

گروه ماشين آالت نصب تاسيسات و تجهيزات٢٧٠١

٢١٩،٨۶٧دستگاه/ساعت  اسب بخار، با راننده١٠٠ماشين لوله گذار ( ساید بوم )، به قدرت حدود ٢٧٠١٠١٠١

٢۶٧،۴٢١دستگاه/ساعت  اسب بخار، با راننده١۵٠ماشين لوله گذار ( ساید بوم )، به قدرت حدود ٢٧٠١٠١٠٢

٣٧٧،۵٣١دستگاه/ساعت  اسب بخار، با راننده٢٠٠ماشين لوله گذار ( ساید بوم )، به قدرت حدود ٢٧٠١٠١٠٣

۴۵۵،١٢۵دستگاه/ساعت  اسب بخار، با راننده٢۵٠ماشين لوله گذار ( ساید بوم )، به قدرت حدود ٢٧٠١٠١٠۴

۶٠٣،٠٠٣دستگاه/ساعت  اسب بخار، با راننده٣٠٠ماشين لوله گذار ( ساید بوم )، به قدرت حدود ٢٧٠١٠١٠۵

١،٠۴٨،۶٩۵دستگاه/ساعت  اسب بخار، با راننده۴٠٠ماشين لوله گذار ( ساید بوم )، به قدرت حدود ٢٧٠١٠١٠۶

٩۴٣،١٩٢دستگاه/ساعت  اسب بخار، با راننده٣۵٠ماشين لوله گذار ( ساید بوم )، به قدرت حدود ٢٧٠١٠١٠٧

۶٧،١۶٠دستگاه/ساعت  ميليمتر۴۵٠ماشين ثابت نوار پيچ لوله،تا قطر بيش از ٢٧٠١٠٣٠١

٨٢،٧٣۵دستگاه/ساعت  ميليمتر۴۵٠ماشين ثابت نوار پيچ لوله،با قطر بيش از ٢٧٠١٠٣٠٢

۴٩،٧۴١دستگاه/ساعت دستگاه دستی نوار پيچی سرد٢٧٠١٠٣٠٣

٣٧،٨۶٧دستگاه/ساعت  اینچ۶-۴ماشين لوله خم کن دستی،برای لوله های ٢٧٠١٠۵٠١

٢۵٢،٠١٢دستگاه/ساعت  اینچ١۶-٨ماشين لوله خم کن،برای لوله های ٢٧٠١٠۵٠٢

۴۴١،٣٢٠دستگاه/ساعت  اینچ٣٠-١٨ماشين لوله خم کن،برای لوله های ٢٧٠١٠۵٠٣

۵۵١،٣۵٢دستگاه/ساعت  اینچ۴٢-٣٢ماشين لوله خم کن،برای لوله های ٢٧٠١٠۵٠۴

۵٩٨،۶٨٠دستگاه/ساعت  اینچ۴٨-۴۴ماشين لوله خم کن،برای لوله های ٢٧٠١٠۵٠۵

۶٩٣،٣٣٣دستگاه/ساعت  اینچ۶٠-۵٠ماشين لوله خم کن،برای لوله های ٢٧٠١٠۵٠۶

١۴٠،١۴۶دستگاه/ساعت  اینچ٨-۴ماشين نوارپيچ سرد،برای لوله های ٢٧٠١٠۶٠١

١٩٠،١٨٢دستگاه/ساعت  اینچ١۶-١٠ماشين نوارپيچ سرد،برای لوله های ٢٧٠١٠۶٠٢

٢٣۴،٠١۶دستگاه/ساعت  اینچ٢۶-١٨ماشين نوارپيچ سرد،برای لوله های ٢٧٠١٠۶٠٣

٢٨٣،۶٠٧دستگاه/ساعت  اینچ٣٠-٢٨ماشين نوارپيچ سرد،برای لوله های ٢٧٠١٠۶٠۴

٣٣۴،١٢۶دستگاه/ساعت  اینچ٣۶-٣٢ماشين نوارپيچ سرد،برای لوله های ٢٧٠١٠۶٠۵

١٩
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۴٠٠،۴۴٩دستگاه/ساعت  اینچ۴٢-٣٨ماشين نوارپيچ سرد،برای لوله های ٢٧٠١٠۶٠۶

۵٠٠،۵۶٣دستگاه/ساعت  اینچ۴٨-۴۴ماشين نوارپيچ سرد،برای لوله های ٢٧٠١٠۶٠٧

۶٠٠،۶١۴دستگاه/ساعت  اینچ۵۶-۵٠ماشين نوارپيچ سرد،برای لوله های ٢٧٠١٠۶٠٨

١٨٣،۵١٨دستگاه/ساعت  اینچ٨-۴ماشين نوارپيچ گرم،برای لوله های ٢٧٠١٠٧٠١

٢١۶،۴٩٠دستگاه/ساعت  اینچ١٢-١٠ماشين نوارپيچ گرم،برای لوله های ٢٧٠١٠٧٠٢

٢۶۶،٩٢٨دستگاه/ساعت  اینچ٢٠-١۴ماشين نوارپيچ گرم،برای لوله های ٢٧٠١٠٧٠٣

٣١۶،۶٠۵دستگاه/ساعت  اینچ٢۶-٢٢ماشين نوارپيچ گرم،برای لوله های ٢٧٠١٠٧٠۴

٣۶٧،٠٣۵دستگاه/ساعت  اینچ٣٠-٢٨ماشين نوارپيچ گرم،برای لوله های ٢٧٠١٠٧٠۵

۴٠٠،۴۴٩دستگاه/ساعت  اینچ٣۶-٣٢ماشين نوارپيچ گرم،برای لوله های ٢٧٠١٠٧٠۶

۴۶۶،٧٧٢دستگاه/ساعت  اینچ۴٢-٣٨ماشين نوارپيچ گرم،برای لوله های ٢٧٠١٠٧٠٧

۵۶۶،٨٨٧دستگاه/ساعت  اینچ۵٠-۴۴ماشين نوارپيچ گرم،برای لوله های ٢٧٠١٠٧٠٨

۶۶۶،٩٩٧دستگاه/ساعت  اینچ۵۶-۵٢ماشين نوارپيچ گرم،برای لوله های ٢٧٠١٠٧٠٩

١٣٨،۴٠٢دستگاه/ساعت  اینچ٨-۴ماشين تميزکن و اندودآستر ( زنگ و رنگ )،برای لوله های ٢٧٠١٠٨٠١

١٨۴،۵٣۶دستگاه/ساعت  اینچ١۶-١٠ماشين تميزکن و اندودآستر ( زنگ و رنگ )،برای لوله های ٢٧٠١٠٨٠٢

٢٣٠،۶۶٩دستگاه/ساعت  اینچ٢۶-١٨ماشين تميزکن و اندودآستر ( زنگ و رنگ )،برای لوله های ٢٧٠١٠٨٠٣

٢٧۶،٨٠٣دستگاه/ساعت  اینچ٣٠-٢٨ماشين تميزکن و اندودآستر ( زنگ و رنگ )،برای لوله های ٢٧٠١٠٨٠۴

٣٣٧،٩٣١دستگاه/ساعت  اینچ٣۶-٣٢ماشين تميزکن و اندودآستر ( زنگ و رنگ )،برای لوله های ٢٧٠١٠٨٠۵

٣٩٩،٠۵۵دستگاه/ساعت  اینچ۴٢-٣٨ماشين تميزکن و اندودآستر ( زنگ و رنگ ) ،برای لوله های ٢٧٠١٠٨٠۶

۴۶١،٣٣٨دستگاه/ساعت  اینچ۴٨-۴۴ماشين تميزکن و اندودآستر ( زنگ و رنگ )،برای لوله های ٢٧٠١٠٨٠٧

۵۵٣،۶٠۵دستگاه/ساعت  اینچ۵۶-۵٠ماشين تميزکن و اندودآستر ( زنگ و رنگ )،برای لوله های ٢٧٠١٠٨٠٨

١،١٩٠،٠٠٠دستگاه/ساعت  ميليمتر۵٠٠دستگاه اندود سيمانی لوله های آب به قطر کمتر از ٢٧٠١٠٨٠٩

١،۵٧۵،٠٠٠دستگاه/ساعت  ميليمتر و باالتر۵٠٠دستگاه اندود سيمانی لوله های آب به قطر ٢٧٠١٠٨١٠

١٩٠،۶۴١دستگاه/ساعت دستگاه اندود داخلی اتصاالت لوله٢٧٠١٠٨١١

٢٣۴،۴٣۴دستگاه/ساعت  اینچ١٢-۴دیزلی،برای لوله  ( Boring Machine ) ماشين سوراخ کن٢٧٠١٠٩٠١

٣٠٠،٨٧٣دستگاه/ساعت  اینچ٣٠-١۴دیزلی،برای لوله  ( Boring Machine )ماشين سوراخ کن٢٧٠١٠٩٠٢

۴٠١،١۶٣دستگاه/ساعت  اینچ۴٠-٣٢دیزلی،برای لوله  ( Boring Machine ) ماشين سوراخ کن٢٧٠١٠٩٠٣

۵۶٧،٨٩٩دستگاه/ساعت  اینچ۵۶-۴٢دیزلی،برای لوله  ( Boring Machine ) ماشين سوراخ کن٢٧٠١٠٩٠۴

١۶،۵۶۵دستگاه/ساعت  اینچ١٢-۴قرقره لوله گير ( کرادل )، برای لوله ٢٧٠١١٠٠١

٢٧،٩۵٩دستگاه/ساعت  اینچ٢۶-١۴قرقره لوله گير ( کرادل )، برای لوله ٢٧٠١١٠٠٢

٣٩،٣۴۶دستگاه/ساعت  اینچ٣۶-٢٨قرقره لوله گير ( کرادل )، برای لوله ٢٧٠١١٠٠٣

۴۴،۵٢۴دستگاه/ساعت  اینچ۴٢-٣٨قرقره لوله گير ( کرادل )، برای لوله ٢٧٠١١٠٠۴

۴٩،۶٩٨دستگاه/ساعت  اینچ۴٨-۴۴قرقره لوله گير ( کرادل )، برای لوله ٢٧٠١١٠٠۵

۵۵،٩١٣دستگاه/ساعت  اینچ۵۶-۵٢قرقره لوله گير ( کرادل )، برای لوله ٢٧٠١١٠٠۶

٣٧،٢٧۴دستگاه/ساعت  اینچ١٠-٨برای لوله ( Internal clamps ) گيره داخلی٢٧٠١١١٠١

۵۵،٩١٣دستگاه/ساعت  اینچ١٢-١۴برای لوله ( Internal clamps ) گيره داخلی٢٧٠١١١٠٢

٧٢،۴٧٨دستگاه/ساعت  اینچ١٨-١۶برای لوله ( Internal clamps ) گيره داخلی٢٧٠١١١٠٣

٨٩،٠۴٣دستگاه/ساعت  اینچ٢٢ -٢٠برای لوله  ( Internal clamps Motorized ) گيره داخلی موتوری٢٧٠١١١٠۴

٢٠
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١١٠،٧٨٩دستگاه/ساعت  اینچ٢۶ -٢۴برای لوله  ( Internal clamps Motorized ) گيره داخلی موتوری٢٧٠١١١٠۵

١٢۴،٢۴٧دستگاه/ساعت  اینچ٣٢-٢٨برای لوله  ( Internal clamps Motorized ) گيره داخلی موتوری٢٧٠١١١٠۶

١٣٨،٧۴٣دستگاه/ساعت  اینچ۴٢-٣۴برای لوله  (  Internal clamps Motorized ) گيره داخلی موتوری٢٧٠١١١٠٧

١۵٢،٢٠١دستگاه/ساعت  اینچ۴٨-۴۴برای لوله  ( Internal clamps Motorized ) گيره داخلی موتوری٢٧٠١١١٠٨

١٧٠،٨٣٨دستگاه/ساعت   اینچ۵۶-۵٢برای لوله  ( Clamps Internal Motorized ) گيره داخلی موتوری٢٧٠١١١٠٩

١٢،۴٢٨دستگاه/ساعت  اینچ۶گيره خارجی برای لوله های تا قطر ٢٧٠١١٢٠١

١۶،۵۶۵دستگاه/ساعت  اینچ١٢ تا ٨گيره خارجی برای لوله های به قطر ٢٧٠١١٢٠٢

٢٠،٧٠٩دستگاه/ساعت  اینچ٢٠ تا ١۴گيره خارجی برای لوله های به قطر ٢٧٠١١٢٠٣

٢۴،٨۴٧دستگاه/ساعت  اینچ٣٠ تا ٢٢گيره خارجی برای لوله های به قطر ٢٧٠١١٢٠۴

٢٨،٩٨٩دستگاه/ساعت  اینچ۵۶ تا ٣٢گيره خارجی برای لوله های به قطر ٢٧٠١١٢٠۵

٨،٣۵۴دستگاه/ساعت ماشين پرداخت دستی برقی٢٧٠١١٣٠١

٢٧،١۶١دستگاه/ساعت  اینچ به باال۴ماشين برش سرد لوله از ٢٧٠١١۴٠١

۶١٢،٢٠٣دستگاه/ساعت  اسب بخارشامل ژنراتور٢٠٠پی ولدر با کشنده چرخ زنجيری،به قدرت حدود ٢٧٠١١۵٠١

۴۵،٩۶٨دستگاه/ساعت (  Detector Holiday ) دستگاه منفذیاب عایق٢٧٠١١۶٠١

١٣٣،۶٠٠دستگاه/ساعت  تن٢/۵ بشکه ای با تریلر مربوط،به ظرفيت ١٠دیگ قير ٢٧٠١١۶٠٢

٢۵٠،۵٠۶دستگاه/ساعت  تن۵ بشکه ای با تریلر مربوط،به ظرفيت ٢٣دیگ قير ٢٧٠١١۶٠٣

٣۶٧،٠۵١دستگاه/ساعت  تن٧ بشکه ای با تریلر مربوط،به ظرفيت ٣٠دیگ قير ٢٧٠١١۶٠۴

۴،٧٢٠دستگاه/ساعت  درجه سانتيگراد۵٠٠ثبات درجه حرارت قابل حمل تا ٢٧٠١١٧٠١

٨،٢٠٧دستگاه/ساعت ( ٢٠٠٠ P.S.I )  بار١٣۵ثبات ميزان فشار قابل حمل تا حدود٢٧٠١١٨٠١

۴،٧٢٠دستگاه/ساعت ( P.S.I ۵٠٠ )  بار٣۴ثبات ميزان فشار قابل حمل تا حدود ٢٧٠١١٨٠٢

٧،٠٨۴دستگاه/ساعت ( ٢٠٠٠ P.S.I )  بار١٣۵فشارسنج وزنه ای قابل حمل،تا ٢٧٠١١٩٠١

٣،٨٩۵دستگاه/ساعت ( P.S.I ۵٠٠ )  بار٣۴فشارسنج وزنه ای قابل حمل،تا ٢٧٠١١٩٠٢

٢۴،۶٢۶دستگاه/ساعت دستگاه آزمایش خالء کف مخازن٢٧٠١٢٢٠١

٩،٩۴٩دستگاه/ساعت ( عيب یاب عایق لوله ( هاليدی تست٢٧٠١٢۴٠١

۶٣،۶١۵دستگاه/ساعت دستگاه تزریق پی-یو٢٧٠١٢۶٠١

١۶۶،٧٣٧دستگاه/ساعت دستگاه تنش زدایی یک کاناله٢٧٠١٢٧٠١

٣٣٢،٢٢١دستگاه/ساعت دستگاه تنش زدایی دو کاناله٢٧٠١٢٧٠٢

۴٩٧،٧٠٠دستگاه/ساعت دستگاه تنش زدایی سه کاناله٢٧٠١٢٧٠٣

۶۶٣،١٨۴دستگاه/ساعت دستگاه تنش زدایی چهار کاناله٢٧٠١٢٧٠۴

٩٩۵،۴٠۵دستگاه/ساعت دستگاه تنش زدایی شش کاناله٢٧٠١٢٧٠۵

٧٩۶،٠۶٨دستگاه/ساعت تجهيزات کامل اسيدشویی٢٧٠١٢٨٠١

٢٣٠،۶٧٠دستگاه/ساعت چشمه اشعه پرتونگاری٢٧٠١٢٩٠١

گروه دستگاه ها و ماشين آالت تميز کاری و زنگ زدایی٢٧٠٢

١٢٣،٩٩٩دستگاه/ساعت  کيلوگرم با شيلنگ و نازل۵٠٠دیگ و مخزن ماسه پاشی،به ظرفيت حدود ٢٧٠٢٠١٠١

۴٩٧،٨١۶دستگاه/ساعت دستگاه کامل شات بالست٢٧٠٢٠٢٠١

١۶،٣۶۴دستگاه/ساعت دستگاه سند بالست٢٧٠٢٠٣٠١

٧،١٠٩،٧٩۴عدد نازل سند بالست٢٧٠٢٠۴٠١

٢١
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گروه وسایل فلزکاری، خم و برش ميلگرد و ورق٢٨٠۴

٧٠،٠٠٠عدد سنگ ساب آهن٢٨٠۴٠٧٠١

گروه ابزارهای بنایی٢٨٠٧

٩٣،٢٨۶عدد بيل٢٨٠٧٠١٠١

۴٠،٨١٣عدد سطل آهنی٢٨٠٧٠۵٠١

٧۵٧،٩۵٠دستگاه فرگون٢٨٠٧٠۶٠١

١٣٩،٩٢٩عدد کلنگ دو سر٢٨٠٧٠٧٠١

٩٧،٩۵١عدد کلنگ یک سر٢٨٠٧٠٧٠٢

٩۴،٩۴٢عدد سرند با قاب چوبی٢٨٠٧٠٨٠١

۵٧،٧٩١عدد سنگ برای برش بتن٢٨٠٧١۶٠١

گروه وسایل نقاشی٢٨٠٨

٢٠،۴٠۶ورق ١۵*٢۵سمباده زبر ٢٨٠٨٠٢٠١

۵٠،۴٣۴عدد برس سيمی تخت٢٨٠٨٠٩٠١

۶١،٩١٩عدد برس کاسه ای برای زدودن زنگ٢٨٠٨٠٩٠٢

گروه ویبراتورها٢٨١٠

٢۴،١٨٢دستگاه/ساعت ویبراتور دیزلی٢٨١٠٠١٠١

١٨،۶٠٢دستگاه/ساعت ویبراتور بنزینی٢٨١٠٠٢٠١

گروه چکش های حفاری٢٨١١

٩،۵۶٧دستگاه/ساعت  کيلوگرمی٣٢چکش دژبر ٢٨١١٠١٠١

٧،٨٩٩دستگاه/ساعت  کيلوگرمی٢۴چکش دژبر ٢٨١١٠١٠٢

۶،۶۴٩دستگاه/ساعت  کيلوگرم١٧چکش حفاری حدود ٢٨١١٠١٠٣

٢٠٠،٠٠٠دستگاه/ساعت  کيلوگرم بر سانتيمتر مربع١۴٠ تا ١٢٠چکش هيدروليکی با فشار گاز ٢٨١١٠٢٠١

گروه جک ها٢٨١۵

٢٧٠،١٠٣دستگاه/ساعت جک،برای کشيدن کابل تيرهای بتنی٢٨١۵٠١٠٣

گروه کاروان٢٨١٨

٢٩،٧٣٨دستگاه/ساعت کاروان مخصوص آزمایش هيدرواستاتيک خط لوله با کليه لوازم و وسائل مربوط٢٨١٨٠١٠١

گروه تجهيزات آزمایش های فيزیکی و شيميایی ژئوتکنيک٢٨٢١

۶۴،٨۴٨دستگاه/ساعت  اینچ۵۶ تا ٣٠تست هدر از ٢٨٢١٠۶٠١

گروه دستگاه ها و وسایل رادیوگرافی٢٨٢٢

۶٨،۵۶٧دستگاه/ساعت دستگاه کامل رادیوگرافی از خارج لوله،برای قطرهای مختلف٢٨٢٢٠١٠١

١٢١،٢٣٨دستگاه/ساعت  اینچ١٨ تا ۶کرالر برای رادیوگرافی از داخل لوله برای لوله های به قطر نامی ٢٨٢٢٠٢٠١

١٣٣،١۶۵دستگاه/ساعت  اینچ٢٠کرالر برای رادیوگرافی از داخل لوله برای لوله های به قطر نامی ٢٨٢٢٠٢٠٢

گروه متفرقه٢٨٩٩

١٩٨،۵٣٣دستگاه/ساعت چکش هيدروليکی٢٨٩٩٠٣٠١

١٨،٨۴٠،٧٩۵عدد تی فور٢٨٩٩٠٩٠١

٢،٢٣۵،۶٣٧دستگاه چراغ کوره ای٢٨٩٩١٠٠١

٢٢



١٣٩۵دفترچه قيمت عوامل نفت سال 

وزارت نفت

ماشين آالت

معاونت امور مهندسی

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

گروه متفرقه٢٨٩٩

۵٧،۶٩۴کيلوگرم طناب پالستيکی٢٨٩٩١٣٠١

١۶،١۵٠ليتر روغن قالب بندی٢٨٩٩١۴٠١

١۴،۴٢۵متر مربع داربست فلزی٢٨٩٩٢۴٠١

١٢۴،۴٠٢عدد  ليتری اکسيژن۴٠بهای پر کردن کپسول ٢٨٩٩٢٧٠١

٢۵،٨۴٢عدد  کيلویی بوتان و پروپان١١بهای پر کردن کپسول ٢٨٩٩٢٧٠٢

٢٣



١٣٩۵دفترچه قيمت عوامل نفت سال 

وزارت نفت

مصالح

معاونت امور مهندسی

کليات

دراین فهرست، عوامل مورد استفاده در فهرست های بهای واحد مصوب صنعت نفت به چهار نوع شامل١.
نيروی انسانی، ماشين آالت، مصالح و حمل تفکيک گردیده اند.

در این فهرست سعی شده است تا تمام عوامل مورد استفاده در اجرای کارهای عمرانی  صنعت نفت٢.
شناسایی و طبقه بندی شوند.

واحدهای اجرایی باید برای تهيه فهرست های بهای واحد مورد نياز که برای آنها فهرست بهای مصوب٣.
دار، نرخ های این فهرست را مالک عمل قرار دهند. در مواردیموجود نيست و همچنين ردیف های ستاره

که نرخ عوامل مورد نياز در این فهرست موجود نيست، از نرخ  های متعارف استفاده نمایند.

این فهرست برمبنای متوسط نرخهای رایج در سه ماهه چهارم سال ١٣٩۴ تهيه شده است. ۴.
 

٢۴



١٣٩۵دفترچه قيمت عوامل نفت سال 

وزارت نفت

مصالح

معاونت امور مهندسی

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

گروه آب٣١٠١

١٠،٨٠٠متر مکعب آب لوله کشی شهری٣١٠١٠١٠١

١،٠٨۴متر مکعب آب رودخانه٣١٠١٠٢٠١

٨،١٩۶متر مکعب آب چاه و قنات٣١٠١٠٣٠١

گروه خاک٣١٠٢

٩٢،٩٠٣متر مکعب خاک رس طبيعی٣١٠٢٠١٠١

١٢٠،٠٠٠متر مکعب خاک زراعتی نباتی٣١٠٢٠٢٠١

١۶۵،٠٠٠متر مکعب خاک زراعتی درجه یک٣١٠٢٠٢٠٢

۴٣،۴٣۵متر مکعب خاک شن دار٣١٠٢٠۶٠١

گروه مصالح سنگی بتن و بنایی٣١٠٣

۵۴،٩٠٠متر مکعب ماسه بادی٣١٠٣٠١٠١

٢٧،۶۴۶متر مکعب (ماسه بادی (توليد کارگاه٣١٠٣٠١٠٢

۶٠٨،۴۵١متر مکعب ماسه مخصوص اندود سيمانی داخل لوله٣١٠٣٠١٠٣

۵۵،٠٠٠متر مکعب (ماسه خاکدار (ماسه کفی٣١٠٣٠٢٠١

١٢۶،٠٠٠متر مکعب ماسه شسته٣١٠٣٠٢٠٢

٢٠٠،٠٠٠متر مکعب ماسه شسته دانه بندی شده٣١٠٣٠٢٠٣

١٧۶،٨٣۵متر مکعب (ماسه شسته دانه بندی شده (توليد کارگاه٣١٠٣٠٣٠١

١٨٢،۶٩٧متر مکعب ماسه شسته دانه بندی شده تهيه شده از سنگ کوهی توليد کارگاه٣١٠٣٠٣٠٢

١١١،۴٩٧متر مکعب شن طبيعی٣١٠٣٠۴٠١

١١٢،٩۴٩متر مکعب  ميليمتر۴/٧۵شن شسته دانه بندی شده ٣١٠٣٠۵٠١

١١٢،٩۴٩متر مکعب  ميليمتر٩/۵شن شسته دانه بندی شده ٣١٠٣٠۵٠٢

١١٢،٩۴٩متر مکعب  ميليمتر١٢/۵شن شسته دانه بندی شده ٣١٠٣٠۵٠٣

١١٢،٩۴٩متر مکعب ميليمتر١٩شن شسته دانه بندی شده ٣١٠٣٠۵٠۴

١١٢،٩۴٩متر مکعب  ميليمتر٢۵شن شسته دانه بندی شده ٣١٠٣٠۵٠۵

١١٢،٩۴٩متر مکعب ( ميليمتر (توليد کارگاه١٢/۵شن شسته دانه بندی شده ٣١٠٣٠۶٠٢

١١٢،٩۴٩متر مکعب  ميليمتر توليد کارگاه١٩شن شسته دانه بندی شده ٣١٠٣٠۶٠٣

١١٢،٩۴٨متر مکعب ( ميليمتر (توليد کارگاه٢۵شن شسته دانه بندی شده ٣١٠٣٠۶٠۴

١٧٢،١٢٧متر مکعب  ميليمتر تهيه شده از سنگ کوهی توليد٢۵شن شسته دانه بندی شده ٣١٠٣٠۶٠٨

١١٠،٢٠٠متر مکعب شن تهيه شده از سنگ کوهی٣١٠٣٠۶٠٩

۶٨،۵٢٣متر مکعب سنگ قلوه٣١٠٣٠٧٠١

٢۶،١۴٧متر مکعب سنگ قلوه توليد کارگاه٣١٠٣٠٧٠٢

۵٢،٠٠٠متر مکعب (مخلوط شن و ماسه رودخانه ای (تونان٣١٠٣٠٨٠١

۴،٧۵٠متر مکعب ارزش قبل از استخراج مصالح رودخانه ای٣١٠٣٠٩٠١

گروه مصالح سنگی زیراساس، اساس و آسفالت٣١٠۴

٨٢،۶۵٣متر مکعب ۵٠مصالح زیر اساس، تهيه شده از مصالح رودخانه ای، با دانه بندی صفر تا ٣١٠۴٠١٠١

٨۴،٠۴٩متر مکعب مصالح زیر اساس، تهيه شده از مصالح رودخانه ای، با دانه بندی صفر تا٣١٠۴٠١٠٢

٨۵،٩۶٧متر مکعب ٢۵مصالح زیر اساس، تهيه شده از مصالح رودخانه ای، با دانه بندی صفر تا ٣١٠۴٠١٠٣

١٣٠،٠٠٠متر مکعب  درصد، تهيه شده از مصالح رودخانه ای، با۵٠مصالح اساس با شکستگی ٣١٠۴٠٢٠٢

٢۵



١٣٩۵دفترچه قيمت عوامل نفت سال 

وزارت نفت

مصالح

معاونت امور مهندسی

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

گروه مصالح سنگی زیراساس، اساس و آسفالت٣١٠۴

٢٨،۶۴۴متر مکعب مصالح روسرندی٣١٠۴١٢٠١

گروه سنگ های ریشه دار٣١٠۵

٣،۴٢٠متر مکعب  ارزش سنگ الشه قبل از استخراج٣١٠۵٠١٠١

٢٠٣،٣٣٣متر مکعب سنگ الشه بنایی٣١٠۵٠٢٠١

١٣۶،٠٠٠متر مکعب سنگ الشه بنایی توليد کارگاه٣١٠۵٠٢٠٢

۴١۵،٩٨٠متر مکعب سنگ الشه قواره شده چهار گوش٣١٠۵٠۴٠١

٣٠٩،٠٠٠متر مکعب سنگ الشه قواره شده چهارگوش توليد کارگاه٣١٠۵٠۴٠٢

٢٢۵،۵٠٠متر مربع ١۵ × ٣٠سنگ پالک بادبر از تراورتن قرمز اصفهان و یا تراورتن سفيد به ابعاد ٣١٠۵٠۵٠١

٢٢۵،٠٠٠متر مکعب سنگ بادبر توليد کارگاه٣١٠۵٠۵٠٢

(گروه سنگ های تخت (پالک٣١٠۶

٧٠٠،٠٠٠تن سنگ الشه تراورتن برای فرش کف٣١٠۶٠٩٠١

١٠٠،٠٠٠تن پودر سنگ معمولی٣١٠۶١١٠١

گروه پوکه ها٣١٠٧

١٣٩،٣٣٣متر مکعب پوکه معدنی٣١٠٧٠٢٠١

گروه سيمان٣١٠٨

٩٨۶،٠٠٠تن سيمان پرتلند نوع یک (سيمان معمولی) پاکتی٣١٠٨٠١٠١

٨۵٨،۵٠٠تن سيمان پرتلند نوع یک (سيمان معمولی) فله٣١٠٨٠١٠٢

٩٠٨،۵٠٠تن  (سيمان معمولی) پاکتی و فله١سيمان پرتلند نوع ٣١٠٨٠١٠٣

١،٠٠٠،٠٠٠تن (سيمان پرتلند نوع دو (متوسط پاکتی٣١٠٨٠٢٠١

٨۵٠،٠٠٠تن (سيمان پرتلند نوع دو (متوسط فله٣١٠٨٠٢٠٢

٩١٠،٠٠٠تن  (متوسط) پاکتی و فله٢سيمان پرتلند نوع ٣١٠٨٠٢٠٣

١،٠١٧،٠٠٠تن  (ضد سولفات) پاکتی۵سيمان پرتلند نوع ٣١٠٨٠۵٠١

٨۶٧،٠٠٠تن  (ضد سولفات) فله۵سيمان پرتلند نوع ٣١٠٨٠۵٠٢

٩٢٧،٠٠٠تن  (ضد سولفات) پاکتی و فله۵سيمان پرتلند نوع ٣١٠٨٠۵٠٣

١،٩٧٠،٠٠٠تن سيمان سفيد پاکتی٣١٠٨٠٨٠١

٧،١۵٢،٩٢۴تن سيمان نسوز٣١٠٨٠٩٠١

٨۵٠،٠٠٠تن سيمان پوزوالنی٣١٠٨١٠٠١

١،۶٣١،٣۴٠تن سيمان ریز دانه٣١٠٨١١٠١

گروه آهک٣١٠٩

۴٠٠،٠٠٠تن (کلوخه آهک زنده (سنگ آهک پخته٣١٠٩٠١٠١

گروه گچ٣١١٠

۵٧٠،٠٠٠تن گچ پاکتی٣١١٠٠١٠١

٩١٩،۶٠٠تن (گچ درزگيری یا گچ بتن (گيبتون٣١١٠٠١٠٣

گروه قطعات پيش ساخته گچی٣١١١

٨۴،٠٠٠متر مربع  سانتيمتر١٢/۵صفحات روکش دار گچی به ضخامت ٣١١١٠٢٠١

٢٢،۴١٩متر مربع قالب فلزی تيرچه بتنی٣١١١٠٣٠١

٢۶



١٣٩۵دفترچه قيمت عوامل نفت سال 

وزارت نفت

مصالح

معاونت امور مهندسی

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

گروه آجر و سفال٣١١٢

١،١٢٠قالب آجر فشاری٣١١٢٠١٠١

١،٢۵٠قالب ١٠ ×٢٠ ×٢٠بلوک سفالی آجر تيغه به ابعاد ٣١١٢٠۶٠١

٢،٠٠٠قالب ٢٠ ×٢٠× ١٠بلوک سفالی اجر تيغه به ابعاد ٣١١٢٠۶٠٢

٨،٠٠٠قالب ۴٠×٢۵× ١۶بلوک سفالی سقفی به ابعاد ٣١١٢٠٧٠٢

١٠،٠٠٠قالب ۴٠×٢۵× ٢٠بلوک سفالی سقفی به ابعاد ٣١١٢٠٧٠٣

١٢،٠٠٠قالب ۴٠×٢۵× ٢۵بلوک سفالی سقفی به ابعاد ٣١١٢٠٧٠۴

١٣،۵٠٠قالب ۴٠×٢۵× ٢٨بلوک سفالی سقفی به ابعاد ٣١١٢٠٧٠۵

١،٣٠٠قالب ٢۵ ×١٣× ۴/۵سفال کفشک فوندوله به ابعاد ٣١١٢٠٨٠١

٢٠٠،٠٠٠متر طول کول سفالی٣١١٢١٠٠١

گروه مواد افزودنی بتن٣١١٣

٨٩،٢٧١کيلوگرم ماده شيميایی کف زابرای مصرف در بتن سبک٣١١٣٠١٠١

٢١،٠٠٠کيلوگرم تسریع کننده گيرش بتن بدون کلرور٣١١٣٠٣٠٢

١۶،۵٠٠کيلوگرم مواد شيميایی هوازا حباب هوازا٣١١٣١٠٠١

٧،۶٠٩کيلوگرم فيبر پليمری٣١١٣١١٠٢

٣۵،٠٠٠کيلوگرم فوق روان کننده٣١١٣١١٠٣

۵۵،٠٠٠کيلوگرم ماده منبسط کننده بتن٣١١٣١٢٠١

گروه مالت ها٣١١۴

٧٧۶،٧٧٣متر مکعب ١:۶مالت ماسه سيمان ٣١١۴٠١٠١

٨٠٨،١٩٧متر مکعب ١:۵مالت ماسه سيمان ٣١١۴٠١٠٢

٨۶٨،۶۵۶متر مکعب ١:۴مالت ماسه سيمان ٣١١۴٠١٠٣

٣١٢،٠٣٩متر مکعب ١:٣مالت ماسه سيمان ٣١١۴٠١٠۴

٧۶٨،٧٣٢متر مکعب ١:۴مالت ماسه بادی و سيمان ٣١١۴٠۴٠١

۶٨١،٣٧۶متر مکعب  با ماسه بادی توليد کارگاه١:۴مالت ماسه بادی و سيمان ٣١١۴٠۴٠٢

٧٠٧،۴٨۶متر مکعب مالت سيمان سفيد و پودر سنگ با آب کم٣١١۴٠۶٠۶

۶٩۵،٠٣٢متر مکعب ۴ . ١دوغاب ماسه سيمان ٣١١۴٠٧٠١

۶٣٧،٨٧٨متر مکعب ۵ ٠ ١دوغاب ماسه سيمان ٣١١۴٠٧٠٢

۶٣۵،۶١۴متر مکعب دوغاب سيمان و خاک سنگ٣١١۴٠٧٠۵

٧٨٧،٢۴٣متر مکعب ١ ٠ ۵دوغاب سيمان سفيد و خاک سنگ ٣١١۴٠٧٠۶

١،٢٣٠،٨۵۴متر مکعب ١ ٠ ۴دوغاب سيمان سفيد و پودر سنگ ٣١١۴٠٧٠٧

۶٠٠،١١٨متر مکعب دوغاب سيمان معمولی٣١١۴٠٧٠٨

۶٧٠،١۵۵متر مکعب دوغاب گچ٣١١۴٠٨٠١

٧٢٧،١٩٨متر مکعب  با ماسه توليد کارگاه١:۵مالت ماسه سيمان ٣١١۴١٢٠٢

٧٨٨،٢٨۶متر مکعب  با ماسه توليد کارگاه١:۴مالت ماسه سيمان ٣١١۴١٢٠٣

٨۶٢،٩٨۴متر مکعب  با ماسه توليد کارگاه١:٣مالت ماسه سيمان ٣١١۴١٢٠۴

گروه قطعات پيش ساخته سيمانی و بتنی٣١١۵

٢،١٠٠قالب آجر بتنی به ابعاد آجر فشاری٣١١۵٠١٠١

۶،٢٢٠قالب ۴٠ ×٢٠ × ١٠بلوک سيمانی دیواری به ابعاد ٣١١۵٠٣٠١

٢٧



١٣٩۵دفترچه قيمت عوامل نفت سال 

وزارت نفت

مصالح

معاونت امور مهندسی

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

گروه قطعات پيش ساخته سيمانی و بتنی٣١١۵

٨،٠٠٠قالب ۴٠ × ٢٠ × ٢٠بلوک سيمانی دیواری به ابعاد ٣١١۵٠٣٠۶

۶،٢٢١قالب ۴٠ × ٢٠ × ١۶٠بلوک سيمانی دیواری به ابعاد ٣١١۵٠۴٠١

٧،٩٠۶قالب ۴٠ × ٢٠ × ٢٠بلوک سيمانی دیواری به ابعاد ٣١١۵٠۴٠٢

٨،۴٢۴قالب ۴٠ × ٢٠ × ٢۵٠بلوک سيمانی دیواری به ابعاد ٣١١۵٠۴٠٣

٩،٧٢٠قالب ۵٠× ٢٠ × ٢٠بلوک سيمانی دیواری به ابعاد ٣١١۵٠۴٠۶

١١،۶٠٠قالب ۵٠× ٢۵× ٢٠بلوک سيمانی دیواری به ابعاد ٣١١۵٠۴٠٧

٨،٠٠٠قالب ۴٠ × ٢٠ × ١٠بلوک سيمانی دیواری  کف پر به ابعاد ٣١١۵٠۵٠١

١١،٣٠٠قالب ۴٠ × ٢٠ × ٢٠بلوک سيمانی دیواری  کف پر به ابعاد ٣١١۵٠۵٠۴

٢٠٠،٠٠٠متر مربع کفپوش بتونی٣١١۵٠٩٠١

٢٢۶،٩٠٣متر مربع کفپوش بتونی رنگی٣١١۵٠٩٠٢

٢١،۵۴٣قالب ۶٠×٢۵×١٠بلوک سيمانی سبک به ابعاد ٣١١۵١٠٠١

٢٩،۶٠٨قالب ۶٠×٢۵×١۵بلوک سيمانی سبک به ابعاد ٣١١۵١٠٠٢

٣٣،٣٣٣قالب ۶٠×٢۵×٢٠بلوک سيمانی سبک به ابعاد ٣١١۵١٠٠٣

٣٨،٠٠٠قالب ۶٠×٢۵×٢۵بلوک سيمانی سبک به ابعاد ٣١١۵١٠٠۴

۴٣،٨١٠قالب ۶٠×٢۵×٣٠بلوک سيمانی سبک به ابعاد ٣١١۵١٠٠۵

گروه بتن ساخته شده٣١١۶

٨٢۶،٢٠٠متر مکعب  کيلو سيمان توليد کارگاه به وسيله بتونير۴٠٠بتن با عيار ٣١١۶٠٢٠۶

گروه بتن آسفالتی ساخته شده٣١١٧

١،٠۶۵،٠٠٠تن آسفالت قشر رویه (توپکا) با سنگ شکسته از مصالح رودخانه ای، با دانه٣١١٧٠١٠١

١،٠۵۵،٠٠٠تن آسفالت قشر رویه (توپکا) با سنگ شکسته از مصالح رودخانه ای، با دانه٣١١٧٠١٠٢

١،٠٠۵،٠٠٠تن آسفالت قشرآستر (بيندر) با سنگ شکسته از مصالح رودخانه ای با دانه٣١١٧٠٢٠١

١،٠٠٠،٠٠٠تن آسفالت قشر رویه (بيندر) با سنگ شکسته از مصالح رودخانه ای، با دانه٣١١٧٠٢٠٢

٩۴٠،٠٠٠تن آسفالت قشر اساس (بالک بيس) با سنگ شکسته از مصالح رودخانه ای با٣١١٧٠٣٠١

٩٣٠،٠٠٠تن آسفالت قشر اساس (بالک بيس) با سنگ شکسته از مصالح رودخانه ای با٣١١٧٠٣٠٢

١،٠٨٠،٠٠٠تن (آسفالت نرم پشت بامی (ماسه آسفالت٣١١٧٠۴٠١

گروه موزایيک٣١١٨

١٠٠،٠٠٠متر مربع ٣٠×٣٠موزایيک ایرانی آجدار، برای فرش محوطه به ابعاد ٣١١٨٠٢٠١

گروه کاشی و سراميک٣١١٩

٢٠٣،٨۴٣متر مربع سراميک گرانيتی مات٣١١٩٠٣٢١

١٨٠،٠٠٠متر مربع سراميک ضد اسيد - درجه یک بدون لعاب٣١١٩٠۴٠١

١٩٠،٠٠٠متر مربع سراميک ضد اسيد - درجه یک لعابدار٣١١٩٠۴٠٢

گروه قير٣١٢٠

۴،٨٠٠کيلوگرم ٧٠ - ۶٠قير ٣١٢٠٠١٠١

۵،٠٠٠کيلوگرم ( (مظروف٧٠-۶٠قير ٣١٢٠٠١٠٢

٧،۴١٠کيلوگرم ( (مظروف٢۵-٨۵قير ٣١٢٠٠٢٠١

۴،٨٠٠کيلوگرم ١۵ - ٩قير ٣١٢٠٠۴٠١

٢٨
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گروه قير٣١٢٠

۶،۶٨٩کيلوگرم ٢قير ام سی ٣١٢٠٠۵٠١

۶،۶٨٩کيلوگرم ٢۵قير ام سی ٣١٢٠٠۵٠۴

۶۵،٠٠٠کيلوگرم بيتو پالستيک٣١٢٠٠۶٠١

گروه چتایی٣١٢١

١١،٠٠٠متر مربع ٧×۴٠گونی چتایی ٣١٢١٠١٠١

١۵،٧٠٠متر مربع ١٠ × ۴٠گونی چتایی ٣١٢١٠١٠٣

١٨،۵۴٠متر مربع ١١ × ۴۵گونی چتایی ٣١٢١٠١٠۴

گروه عایق رطوبتی٣١٢٢

۵۶،٧٨۵متر مربع  ميليمتر٣ به ضخامت ١عایق رطوبتی پيش ساخته درجه ٣١٢٢٠٣٠١

۵٧،٧٩٨متر مربع  ميليمتر۴ به ضخامت ١عایق رطوبتی پيش ساخته درجه ٣١٢٢٠٣٠٢

١٠،٧۵٧کيلوگرم امولسيون قشر استر عایق پيش ساخته٣١٢٢٠۴٠١

٨،٩١٣کيلوگرم امولسيون قشر رویه محافظ عایق پيش ساخته٣١٢٢٠۴٠٢

٣۴،٧٨٣کيلوگرم قير پليمری اصالح شده٣١٢٢٠۵٠١

٣١٢٣

۴٨،٩٣٠کيلوگرم الکترود معمولی٣١٢٣٠١٠١

۵١،٩٣٠کيلوگرم  ميليمتر۵-۴ ایرانی به قطر ۶٠١٠الکترود ٣١٢٣٠٢٠٢

گروه لوله و پروفيل های فوالدی مورد مصرف در سازه٣١٢۴

١۶،٣۵٢کيلوگرم تيرآهن٣١٢۴٠١٠١

٢٣،۴٠٠کيلوگرم تيرآهن بال پهن٣١٢۴٠٢٠١

١۵،٢٠٠کيلوگرم ناودانی٣١٢۴٠٣٠١

١٢،٧٣٠کيلوگرم نبشی٣١٢۴٠۴٠١

١۵،٢٠٠کيلوگرم سپری٣١٢۴٠۵٠١

١٣،۴٠٠کيلوگرم قوطی٣١٢۴٠۶٠١

١٣،٨٠٠کيلوگرم (تسمه تخت (بریده شده٣١٢۴٠٧٠١

گروه ميلگرد٣١٢۵

١٢،۵۵٠کيلوگرم  و کمتر١٠ميلگرد ساده نمره ٣١٢۵٠١٠١

١۵،۶٧٠کيلوگرم ١٨ تا ١٢ميلگرد ساده نمره ٣١٢۵٠١٠٢

١۵،۶٧٠کيلوگرم  تا به باال٢٠ميلگرد ساده نمره ٣١٢۵٠١٠٣

١٠،٩٠٠کيلوگرم  و کمتر١٠نمره  A٢ ميلگرد آجدار٣١٢۵٠٢٠١

١١،۴۵٠کيلوگرم ١٨ تا ١٢نمره   A٢ ميلگرد آجدار٣١٢۵٠٢٠٢

١١،۶٠٠کيلوگرم  به باال٢٠نمره   A٢ ميلگرد آجدار٣١٢۵٠٢٠٣

١١،٠٠٠کيلوگرم  و کمتر١٠نمره   A٣ ميلگرد آجدار٣١٢۵٠٢٠۴

١١،۵۶٠کيلوگرم ١٨ تا ١٢نمره  A٣ ميلگرد آجدار٣١٢۵٠٢٠۵

١١،٧٠٠کيلوگرم  به باال٢٠نمره  A٣ ميلگرد آجدار٣١٢۵٠٢٠۶

١٩،٨۵٩کيلوگرم شبکه جوشی (مش فوالدی) با ميلگرد ساده٣١٢۵٠٣٠١

١٧،٨۵٢کيلوگرم شبکه جوشی (مش فوالدی) با ميلگرد آجدار٣١٢۵٠٣٠٢

٢٩
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گروه ميلگرد٣١٢۵

٢١،٣۶۴کيلوگرم مفتول سياه٣١٢۵٠۴٠١

گروه ورق های فلزی٣١٢۶

١٣،٨۵٠کيلوگرم  ميليمتر و کمتر٣ورق سياه به ضخامت ٣١٢۶٠١٠١

١٣،٧۵٠کيلوگرم  ميليمتر٣ورق سياه به ضخامت بيش از ٣١٢۶٠١٠٢

١۴،٨٠٠کيلوگرم ورق آجدار٣١٢۶٠٣٠١

٣۴،٠۶۶کيلوگرم ورق استيل٣١٢۶٠۴٠١

گروه پروفيل های توخالی فلزی٣١٢٧

٢٠،۴١٣کيلوگرم پروفيل و قوطی معمولی٣١٢٧٠١٠١

١۴،٨۶۴کيلوگرم پروفيل زهوار و قوطی ریز سبک٣١٢٧٠٢٠١

١۴،٨۶۴کيلوگرم پروفيل زد و چهار چوب و ریلی٣١٢٧٠٣٠١

١۵٨،١٨٢کيلوگرم پروفيل برنزی٣١٢٧٠۴٠١

گروه ورق های گالوانيزه٣١٢٨

٢٠،١۵٠کيلوگرم ورق گالوانيزه صاف٣١٢٨٠١٠١

١٠۴،٠٠٠کيلوگرم تسمه عایق کاری استنلس استيل٣١٢٨٠۵٠٢

٢٩،۵٠٠کيلوگرم مفتول گالوانيزه٣١٢٨٠۶٠١

گروه فراورده های فلزی٣١٢٩

٧٨۶،٠٩۶متر طول پوشش درز انبساط شانه ای فوالدی دندانه دار خارجی با ميزان جابه جایی٣١٢٩٠١٠١

٢٠،۴٠٠کيلوگرم گاردریل (جان پناه ایمنی فلزی) از ورق گالوانيزه ساخت داخل٣١٢٩٠٢٠٢

۵٧،۶٠٠کيلوگرم پله چدنی حوضچه ها و منهولها٣١٢٩٠۴٠١

٢۵،٠٠٠کيلوگرم دریچه چدنی حوضچه ها و منهولها٣١٢٩٠۵٠١

٣٩،۴١٠کيلوگرم لگنچه و درپوش چدنی٣١٢٩٠٧٠١

٣٠،٧۵٠کيلوگرم ۵/٢ × ٢٠سيم خاردار ٣١٢٩٠٨٠١

١٨،٨۶٨متر مربع ٢٢تور سيمی مرغی چشمه سه چهارم با مفتول نمره ٣١٢٩٠٩٠١

٣٠،۵٠٠کيلوگرم تور سيمی حصاری با مفتول گالوانيزه٣١٢٩٠٩٠٢

٣٠،۵٠٠کيلوگرم توری گالوانيزه گابيون٣١٢٩٠٩٠۶

٢۶،١٢٣کيلوگرم توری پرسی (شبکه پرسی) پيش ساخته٣١٢٩٠٩٠٧

٢٣،٧۵٠متر مربع رابيتس گالوانيزه٣١٢٩١٠٠١

٢۵،٩۵٧کيلوگرم ریل در کشویی آهنی٣١٢٩١٢٠١

١۴٣،۶٨۶کيلوگرم نوار آب بند از نوع مسی٣١٢٩١٣٠١

گروه ورق ها و پروفيلهای آلومينيومی٣١٣١

٩۴،٠٨٠کيلوگرم پروفيل آلومينيومی کشویی کرونت٣١٣١٠١٠١

٩۴،٠٨٠کيلوگرم پروفيل آلومينيومی کشویی استی٣١٣١٠٢٠١

٨٢،٣٢٠کيلوگرم قوطی آلومينيومی٣١٣١٠٣٠١

٨٢،٣٢٠کيلوگرم پروفيل ریز نمره آلومينيومی٣١٣١٠۴٠١

۴۵٨،٣٣٣متر مربع اکوستيک آلومينيومی دامپا لمبه آلومينيومی با سوراخ٣١٣١٠۵٠١

۴٢٠،٠٠٠متر مربع اکوستيک آلومينيومی دامپا لمبه آلومينيومی بدون سوراخ٣١٣١٠۵٠٢

٣٠
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گروه ورق ها و پروفيلهای آلومينيومی٣١٣١

٨۶،۴١٧کيلوگرم ورق آلومينيومی ساده٣١٣١٠۶٠١

٨٧،۵٠٠کيلوگرم ورق آلومينيومی موجدار ذوزنقه ای٣١٣١٠۶٠٢

١٣،١٢۵کيلوگرم فویل آلومينيومی مسلح٣١٣١٠۶٠۶

۴٣٨عدد ميخ پرج و پيچ آلومينيومی٣١٣١١٣٠١

٨۵،١۶٨کيلوگرم تسمه آلومينيومی٣١٣١١۴٠١

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

۶،١۵٠کيلوگرم  ميليمتر۶ورق شش و نيم موج ازبست سيمان به ضخامت ٣١٣٢٠١٠١

٢،٨۵٠کيلوگرم ٣٠ ×۶٠ و ٢٠ ×٣٠ارداواز ٣١٣٢٠۴٠١

٨،٢٠٠کيلوگرم  ميليمتر١٢ و ۶ ، ٨ ، ١٠ورق صاف ازبست سيمان به ضخامت های ٣١٣٢٠۵٠١

٨،۶٧۵کيلوگرم ورق لبه صاف و موجدار ازبست سيمان٣١٣٢٠۶٠١

گروه چوب٣١٣٣

١٢،۵٠٠،٠٠٠متر مکعب تراورس خارجی٣١٣٣٠١٠١

١٢،٠٠٠،٠٠٠متر مکعب تخته نراد خارجی٣١٣٣٠٢٠١

٨،٠۵٠،٠٠٠متر مکعب تراورس ایرانی٣١٣٣٠٣٠١

۶،۶۵٠،٠٠٠متر مکعب تخته الوار ایرانی٣١٣٣٠۴٠١

٩،٨٠٠کيلوگرم چوب گرد سفيد خشک٣١٣٣٠۵٠١

١٢١،٠٠٠عدد  سانتيمتر١٠شمع چوبی به طول سه متر و قطر حدود ٣١٣٣٠۵٠٢

گروه مصالح ساخته شده چوبی٣١٣۴

١١،٠٠٠،٠٠٠متر مکعب  ميليمتر٣تخته فيبر به ضخامت ٣١٣۴٠١٠٢

گروه محصوالت پالستيکی و الستيکی پوششی کف و دیوار٣١٣٨

١٣،٣١٠متر طول نبشی دیوار پوش پالستيکی از نوع پی وی سی٣١٣٨٠۴٠١

۶،۶٠٠متر طول لبه دیوار پوش پالستيکی از نوع پی وی سی٣١٣٨٠۵٠١

گروه مصالح پالستيکی و الستيکی٣١٣٩

۵٠،٧٢٨متر طول سانتيمتر١۵از نوع پی وی سی به عرض  (Water Stop) نوار آب بند٣١٣٩٠١٠١

۶٨،۶۴٠متر طول  سانتيمتر٢٠از نوع پی وی سی به عرض  (Water Stop) نوار آب بند٣١٣٩٠١٠٢

٧٠،٠٠٠متر طول  سانتيمتر١۵از نوع پی وی سی به عرض  (Water Stop) نوار آب بند٣١٣٩٠٢٠١

٩٠،٠٠٠متر طول  سانتيمتر٢٠از نوع پی وی سی به عرض  (Water Stop) نوار آب بند٣١٣٩٠٢٠٢

١٢۶،٩۶٠متر طول  سانتيمتر خارجی٢٢نوار آب بند از نوع الستيک به عرض ٣١٣٩٠٢٠٣

١۵،٠٠٠متر مربع  ميليمتر٣ورق بدون موج پلی استایرن به ضخامت حدود ٣١٣٩٠٣٠١

۵۶١،٧۵٠متر مربع  ميليمتر٣ورق بدون موج آکریليک به ضخامت حدود ٣١٣٩٠٣٠٢

٨٩،٧٧۵متر مربع  ميليمتر٢ورق موجدار پی وی سی به ضخامت حدود ٣١٣٩٠۴٠١

١٠۵،٠٠٠متر مربع  ميليمتر١/۵ تا ١ورق فایبر گالس ساده به ضخامت ٣١٣٩٠۵٠١

٩٩،٧۵٠متر مربع  ميليمتر١/۵ تا ١ورق فایبر گالس موج دار به ضخامت ٣١٣٩٠۵٠٢

٧۴،٨١٣متر مربع  ميليمتر٠/٩ورق فایبر گالس موج دار به ضخامت ٣١٣٩٠۵١٣

٨١،۶٢٠دسيمتر مکعب طناب الستيکی برای پر کردن درزهای بتنی٣١٣٩٠٩٠١

٢٢،٨٩۶کيلوگرم نایلون (فيلم پلی اتيلن) برای زیر و اطراف بتن٣١٣٩١٢٠١

٣١
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گروه مصالح پالستيکی و الستيکی٣١٣٩

١،٠۵٠،٠٠٠دسيمتر مکعب نئوپرین خارجی٣١٣٩١٣٠١

۴٣٨،٧٢۵دسيمتر مکعب نئوپرین ایرانی٣١٣٩١٣٠٢

۵٨٠،٠٠٠متر مکعب  کيلوگرم در متر مکعب٢٠پالستو فوم (یونوليت) با وزن مخصوص ٣١٣٩١۴٠١

٢۴،٨١٩کيلوگرم واشر پالستيکی٣١٣٩١۵٠١

٢٧۵،٧٧٠متر مربع نوار شبرنگ٣١٣٩١۶٠١

١١۵،٨٢٣دسيمتر مکعب ایروالستيک٣١٣٩١٧٠١

٣۵،٨۵٠کيلوگرم پيچ و مهره پلی اتيلن٣١٣٩٢٠٠١

متر مربع ژئوتکستایل٣١٣٩٢١٠١

گروه مواد مصرفی در نقاشی٣١۴١

۵٠،٠٠٠کيلوگرم ضد زنگ معمولی٣١۴١٠١٠١

٩٨،٩٣٣کيلوگرم رنگ روغنی٣١۴١٠۴٠١

۴١،٢٢۵کيلوگرم تينر رنگ اپوکسی٣١۴١١٧٠۵

٢۴،٢٠٠کيلوگرم بطانه روغنی٣١۴١١٨٠٢

١٣۵،٢٢٧کيلوگرم ١پرایمر پی ٣١۴١٢۵٠١

٧۵،٩٠٢کيلوگرم ٢پرایمر پی ٣١۴١٢۵٠٢

١٣٨،۴۴۶کيلوگرم ٣پرایمر پی ٣١۴١٢۵٠٣

٩٧،۵٧٩کيلوگرم ۴پرایمر پی ٣١۴١٢۵٠۴

٢٨۶،١٩۴کيلوگرم ۵پرایمر پی ٣١۴١٢۵٠۵

١٧۴،٣٣١کيلوگرم ۶پرایمر پی ٣١۴١٢۵٠۶

٩٠،٣۵٩کيلوگرم ٧پرایمر پی ٣١۴١٢۵٠٧

١۶٩،٨٧۶کيلوگرم ٨پرایمر پی ٣١۴١٢۵٠٨

٢٣۶،٨٢٧کيلوگرم ٩پرایمر پی ٣١۴١٢۵٠٩

٨٢،٢٣١کيلوگرم ١رنگ اف ٣١۴١٢۶٠١

١۵٠،۴۴۵کيلوگرم ٢رنگ اف ٣١۴١٢۶٠٢

٩٧،٠٣٣کيلوگرم ٣رنگ اف ٣١۴١٢۶٠٣

٢٣۶،٨٢٧کيلوگرم ۴رنگ اف ٣١۴١٢۶٠۴

گروه مواد سوزا٣١۴٢

۶٧،۵٠٠کيلوگرم دیناميت٣١۴٢٠١٠١

٣٣،۵٠٠عدد چاشنی الکتریکی فوری٣١۴٢٠۶٠٢

١١،٧٠۴کيلوگرم (سيمان منبسط شونده (کات راک٣١۴٢٠٧٠١

گروه قطعات فلزی اتصالی٣١۴٣

۵۵،٠٠٠کيلوگرم ميخ جور٣١۴٣٠١٠١

٨۴،٠٠٠کيلوگرم پيچ خودکار جور٣١۴٣٠٧٠١

٣٨٩،٠١۶کيلوگرم پيچ خودکار استينلس استيل٣١۴٣٠٧٠٢

۶۵،٠٠٠کيلوگرم پيچ و مهره سياه جور٣١۴٣٠٩٠١

٢۵،٣٠٠کيلوگرم واشر جور٣١۴٣١٢٠١

٣٢
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گروه عایق پشم شيشه٣١۴٧

١۴۴،٧٩۴متر مربع  ميليمتر وبه وزن۵٠عايق پشم سنگ با روآش آاغذ آرافت به ضخامت ٣١۴٧٠١١١

١٨،٠۴٠متر مکعب  ميليمتر و به وزن٢۵عایق پشم شيشه با روکش کاغذ کرافت به ضخامت ٣١۴٧٠١١٢

۴٠،۴٧٠متر مکعب  ميليمتر و به وزن۵٠عایق پشم شيشه با روکش کاغذ کرافت به ضخامت ٣١۴٧٠١٣٣

گروه متفرقه٣١٧٠

۵٨٠،٨٠٠متر مکعب پالستو فوم٣١٧٠٠۵٠١

١،٣۶١عدد بست قورباغه ای٣١٧٠٠٩٠١

١،٠٨٩عدد بست دستک٣١٧٠٠٩٠٢

١،٨١۵عدد تبدیل الستيکی و بوش آب بندی٣١٧٠١٠٠١

۵۴عدد رول پالک٣١٧٠١١٠١

٣۶،٣٠٠متر مربع پشم شيشه٣١٧٠۴١٠١

۶۶،٩۶٢کيلوگرم مواد آب بندی عایق گرم وسرد٣١٧٠۴٣٠١

گروه لوله ها و اتصال های فوالدی٣٢٠١

١٨،٠٩۴کيلوگرم  اینچ۶لوله فوالدی سياه درزداربه قطرنامی ٣٢٠١٠١١١

٢٧،٠٠٠کيلوگرم  اینچ١لوله گالوانيزه به قطر نامی ٣٢٠١٠٣٠٣

٢٧،٠٠٠کيلوگرم  اینچ٢لوله گالوانيزه به قطر نامی ٣٢٠١٠٣٠۶

گروه عایق های پشم شيشه٣٢٣٠

متر مربع  ميليمتر٢۵عـایق پشـم سنـگ دوطـرف توری دار ضخامت ٣٢٣٠۴٠٠١

١۶سخت سبک معادل  PVC لوله٣٣١٢

۴،٨۶٨متر طول ١۶سخت سبک معادل  PVC لوله٣٣١٢٠٣٠۴

گروه روغن و مواد سوختی٣۴٠١

۵،٠٠٠ليتر گازوئيل٣۴٠١٠٣٠١

گروه چسب ها٣۴٠٢

٢٣،١٠٠کيلوگرم چسب پالستو فوم٣۴٠٢١١٠١

۴٩،٢٠٣کيلوگرم چسب مخصوص نصب ميل مهار و سایر قطعات فوالدی٣۴٠٢١٢٠١

گروه مصالحی که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می گيرند - تخته و چوب٣٩٠١

١١،٢۵٠،٠٠٠متر مکعب تخته نراد خارجی٣٩٠١٠١٠٢

٧،۶٠٠،٠٠٠متر مکعب تراورس ایرانی٣٩٠١٠٢٠١

۶،۵٠٠،٠٠٠متر مکعب تخته و الوار ایرانی٣٩٠١٠٢٠٢

٩،۶٠٠کيلوگرم چوب گرد سفيد خشک٣٩٠١٠٣٠١

گروه مصالحی که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می گيرند - ميلگرد٣٩٠٢

١٨،٠٣٠کيلوگرم  و کمتر١٠ميلگرد ساده نمره ٣٩٠٢٠١٠١

٢٠،١۵٠کيلوگرم ١٨ تا ١٢ميلگرد ساده نمره ٣٩٠٢٠١٠٢

گروه مصالحی که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می گيرند - مفتول٣٩٠٣

٢٣،۵٠٠کيلوگرم مفتول سياه٣٩٠٣٠١٠١

گروه مصالحی که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می گيرند - ورق٣٩٠۴

٣٣
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گروه مصالحی که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می گيرند - ورق٣٩٠۴

١٧،٧٨٠کيلوگرم  ميليمتر و کمتر٣ورق سياه به  ضخامت ٣٩٠۴٠١٠١

١٧،۵٣٧کيلوگرم  ميليمتر٣ورق سياه به ضخامت بيش از ٣٩٠۴٠١٠٢

گروه مصالحی که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می گيرند - ناودانی و نبشی٣٩٠۵

١٩،١٨٠کيلوگرم ناودانی٣٩٠۵٠٢٠١

١۶،٢٨٠کيلوگرم نبشی٣٩٠۵٠٣٠١

١٧،۶۵٠کيلوگرم ( تسمه تخت ( بریده شده٣٩٠۵٠۶٠١

١٩،١٨٠کيلوگرم پروفيل ناودانی سرد خم شده٣٩٠۵٠٧٠١

گروه مصالحی که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می گيرند - پروفيل و قوطی٣٩٠۶

١٨،۶٠٠کيلوگرم پروفيل و قوطی معمولی٣٩٠۶٠١٠١

١۶،٣۵٠کيلوگرم پروفيل زهوار و قوطی ریز سبک٣٩٠۶٠٢٠١

گروه مصالحی که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می گيرند - لوله فوالدی٣٩٠٧

٢٠،۴۵٩کيلوگرم  فوالدی١/٢  و ١لوله ٣٩٠٧٠٢٠٢

٢٠،۴٧٣کيلوگرم  اینچ فوالدی٢لوله ٣٩٠٧٠٢٠٣

گروه مصالحی که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می گيرند - لوله پی وی سی٣٩٠٨

٢٣،٣٨٠متر طول ٢١لوله پی وی سی ٣٩٠٨٠١٠١  Pg

گروه مصالحی که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می گيرند - فاصله نگهدار٣٩٠٩

١۴،٠٠٠عدد فاصله نگهدار قالب بندی دیوارها با صفحه آب بند٣٩٠٩٠١٠١

گروه مصالحی که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می گيرند - ماسه٣٩١٠

٣٨٧کيلوگرم ماسه سند بالست٣٩١٠٠١٠٢

گروه مصالحی که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می گيرند - قالب فلزی٣٩١١

۴،١٠۶،۴٠٠عدد قالب فلزی کول بتنی پيش ساخته سه تکه ای٣٩١١٠٢٠١

١١،٠٢٠کيلوگرم قالب فلزی جدول و دال بتنی پيش ساخته٣٩١١٠۴٠١

گروه مصالحی که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می گيرند - الکترود٣٩١٢

۴٨،٩٣٠کيلوگرم الکترود٣٩١٢٠١٠١

گروه مصالحی که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می گيرند - ضد زنگ٣٩١٣

۴٨،٢٣١کيلوگرم ضد زنگ روغنی٣٩١٣٠١٠١

گروه مصالحی که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می گيرند - پيچ و مهره٣٩١۴

۶۵،٠٠٠کيلوگرم پيچ و مهره سياه جور٣٩١۴٠١٠١

گروه مصالحی که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می گيرند - بست٣٩١۵

١٩،٩۶٠عدد بست داربست٣٩١۵٠١٠١

گروه قطعات پيش ساخته٣٩٩٩

٨۵٢کيلوگرم مسباره٣٩٩٩٩٩٩٠

٣٣،٨۶۴متر طول ٢٠ × ۵٠ × ۵٠جدول بتنی ٣٩٩٩٩٩٩٩
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کليات

دراین فهرست، عوامل مورد استفاده در فهرست های بهای واحد مصوب صنعت نفت به چهار نوع شامل١.
نيروی انسانی، ماشين آالت، مصالح و حمل تفکيک گردیده اند.

در این فهرست سعی شده است تا تمام عوامل مورد استفاده در اجرای کارهای عمرانی  صنعت نفت٢.
شناسایی و طبقه بندی شوند.

واحدهای اجرایی باید برای تهيه فهرست های بهای واحد مورد نياز که برای آنها فهرست بهای مصوب٣.
دار، نرخ های این فهرست را مالک عمل قرار دهند. در مواردیموجود نيست و همچنين ردیف های ستاره

که نرخ عوامل مورد نياز در این فهرست موجود نيست، از نرخ  های متعارف استفاده نمایند.

این فهرست برمبنای متوسط نرخهای رایج در سه ماهه چهارم سال ١٣٩۴ تهيه شده است. ۴.
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گروه حمل آب۴١٠١

٢٩،٠١٨متر مکعب حمل آب چاه، قنات و رودخانه۴١٠١٠١٠١

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

۶۴،۴۵٨متر مکعب حمل خاک، شن، ماسه و مخلوط شن و ماسه۴١٠٢٠١٠١

گروه حمل سنگ های ریشه دار و سنگ آهک۴١٠٣

۶۶،٧٣٨متر مکعب حمل سنگ های ریشه دار و سنگ آهک زنده۴١٠٣٠١٠١

گروه حمل سنگ های تخت (پالک) و موزایيک۴١٠۴

٩،۴۶٢متر مربع حمل سنگ های تخت ( پالک ) و موزایيک۴١٠۴٠١٠١

.گروه حمل سيمان، گچ و آهک۴١٠۶

٨٢،١۴١تن حمل سيمان فله۴١٠۶٠١٠١

٨۴،٣٢٠تن حمل سيمان، گچ و آهک پاکتی۴١٠۶٠٢٠١

٨۵،١۶٣تن حمل سيمان فله و پاکتی۴١٠۶٠٣٠١

١٠٧،٩٩١تن حمل خاک سنگ، پودر سنگ و ماسه سندبالست۴١٠۶٠۵٠١

گروه حمل قير۴١٠٨

۶٠کيلوگرم ( حمل قير ( به وسيله تانکر۴١٠٨٠١٠١

٢٢٧کيلوگرم حمل قير مظروف۴١٠٨٠٢٠١

(گروه حمل مواد سوزا (مواد ناریه۴١٠٩

١،١٠۴کيلوگرم حمل دیناميت۴١٠٩٠١٠١

١٣۵متر طول حمل فتيله۴١٠٩٠٢٠١

۶٨عدد حمل چاشنی۴١٠٩٠٣٠١

گروه حمل آجر و بلوک۴١١٠

٧٧قالب حمل آجر فشاری، ماسه آهکی و بتنی۴١١٠٠١٠١

گروه حمل محصوالت فلزی۴١١١

١۴٧کيلوگرم حمل مصالح فلزی مورد نياز در سازه۴١١١٠١٠١

١٧١کيلوگرم حمل پروفيل های فوالدی در و پنجره۴١١١٠٢٠١

۴٢٩کيلوگرم ( حمل فراورده های فوالدی ( توری،شبکه های فلزی،ميخ،پرچ والکترود۴١١١٠٣٠١

٢٨٢کيلوگرم حمل قالب های فلزی بتن۴١١١٠۴٠١

گروه حمل آسفالت۴١١۶

٧٢،۵۴۴تن حمل اسفالت۴١١۶٠١٠١

گروه حمل موادشيميایی۴١١٧

٣٣٧کيلوگرم حمل مواد مصرفی در نقاشی و چسب ها۴١١٧٠٢٠١

(گروه حمل مواد سوختی (گازوئيل، نفت و بنزین۴١١٨

۶۴ليتر ( حمل مواد سوختی ( گازوئيل،نفت وبنزین۴١١٨٠١٠١

گروه حمل مصالح چوبی۴١١٩

١٠٣،۶٣٣متر مکعب حمل تخته و الوار۴١١٩٠١٠١

١٩١کيلوگرم حمل چوب گرد۴١١٩٠٢٠١

٣۶



١٣٩۵دفترچه قيمت عوامل نفت سال 

وزارت نفت

حمل

معاونت امور مهندسی

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

گروه حمل عایق های حرارتی و رطوبتی۴١٢٠

١٩١متر مربع حمل عایق های رطوبتی ، چتایی و کنف۴١٢٠٠٢٠١

٧٣،٨٣٨متر مکعب حمل پالستوفوم۴١٢٠٠۴٠١

گروه حمل مصالح الستيکی، پالستيکی و محصوالت پوششی کف و دیوار۴١٢١

٣٩۵کيلوگرم حمل نوار دور شيشه۴١٢١٠١٠١

۵١٨متر طول ( water stop ) حمل نوار اب بند۴١٢١٠٣٠١

 کيلومتر٣٠گروه حمل مازاد بر ۴١۵٠

۵٢٠تن/کيلومتر  کيلومتر٣٠٠حمل مازاداهن االت و سيمان پاکتی برای مسافت ۴١۵٠٠١٠١

۵۶۵تن/کيلومتر  کيلومتر٣٠٠حمل مازاد مصالح سنگی برای مسافت ۴١۵٠٠٢٠١

گروه حمل لوله های فوالدی۴٢٠١

١٨٣کيلوگرم   اینچ۴ اینچ تا ١/٢حمل لوله های فوالدی ۴٢٠١٠١٠١

٢٨٢کيلوگرم حمل اتصاالت لوله های فوالدی۴٢٠١٠٣٠١

گروه حمل لوله های چدنی۴٢٠٢

١۵٠کيلوگرم حمل دریچه های چدنی۴٢٠٢٠۴٠١

گروه حمل لوله ها و اتصاالت پی. وی. سی۴٢٠۴

۴۵٠کيلوگرم حمل لوله ها واتصاالت پی وی سی۴٢٠۴٠١٠١

٣٧




