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  هاي نشریات مرکز آمار ایران نشانه  
  

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

  .ذاتاً یا عمالً وجود ندارد               × 
  .معنی استممکن یا بیجمع و محاسبه غیر            × ×
  .رقم کمتر از نصف واحد است                 
   .نظرکردن استرقم (نسبت) ناچیز و قابل صرف                 

  .رقم غیرقطعی است          *  
  .تخمینی دارد يرقم جنبه        **  

             دلیل حفظ محرمانگی، رقم قابل انتشار نیستبه.  
   
  

  قبل ازها ها و شاخصنسبت يمحاسبه .ها به علت سرراست کردن ارقام استاختالف در سرجمع
  .سرراست کردن ارقام صورت گرفته است
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  مقدمه
ورد آقـش آن در بـر  بـا توجـه بـه اهمیـت ن    ملـی و اسـتانی   هاي عمرانـی  آوري اطالعات مربوط به دستمـزد نیروي انسانی شاغل در طرحجمع
ریـزي و نظـارت راهبـردي    برنامـه  امور فنی معاونـت  به درخواست معاونت بنا .همواره مورد توجه بوده استهاي عمرانی دولت هاي طرحهزینه

 ماهـه در  شـش  طـور به انی توسط مرکز آمار ایران تهیه وطرح آمارگیري از دستمزد نیروي انسـ 1370تا سال  1365از سال  ریاست جمهوري
طرح با انجام تغییراتی در سطح  ،1374از سال  .شده است ماهه و ساالنه منتشرنشریات شش صورتهاي کشور اجرا و نتایج آن بهتانتمامی اس

  .شده است و نتایج آن منتشرماهه) اجرا تهران و در دو مرحله از سال (شش استان
  قبـل   ينسـبت بـه نیمـه   تغییـرات متوسـط دسـتمزد سـاعتی     درصـد  بـه همـراه   1393سـال  دوم يحاضر، نتایج مربوط بـه نیمـه   ينشریه    

  .دهد) را ارائه می1392 دوم يمشابه در سال قبل (نیمه يو نیمه )1393اول  ي(نیمه
 سـاختمان تهیـه شـده اسـت،     آمارهاي مسکن وگروه ایران توسط کارشناسان  ی مرکز آمارزیربنای معدن و، آمارهاي صنعت دفتر این نشریه در

  .یاري دهدخود گیران را در انجام وظایف مسئوالن و تصمیم شدهارائهامیدواریم که اطالعات 
  
  مرکز آمار ایران                           

            



  

  
  
  

  فهرست مندرجات
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  مشخصات اساسی طرح
  
  
  
  

  هدف  
ملـی و  ي عمرانـی  هـا طـرح متوسط دستمزد نیروي انسانی شـاغل در   يمحاسبهگردآوري آمار و اطالعات مورد نیاز براي  ،هدف از اجراي طرح

  .نظر است مورد يستان تهران در دورهاا در اجر دست دراستانی 
  

  هدف يجامعه
 نظر مورد يهاي عمرانی ملی و استانی در دست اجرا در استان تهران در دورهشاغل در طرح منتخب نیروي انسانی ،در این طرح هدف يجامعه

  .باشدمی
  

  واحد آماري
، واحـد آمـاري   نظـر  مورد يهاي عمرانی ملی و استانی در دست اجرا در استان تهران در دورهشاغل در طرح هاي انسانی منتخبهریک از نیرو

  .دهداین طرح را تشکیل می
  

  گیرينمونهچارچوب 
سـطح   دردر زمـان آمـاري   ملـی و اسـتانی   هاي عمرانی حال اجراي طرح درو تجهیزاتی  تاسیساتی ي پیمانکاري ساختمانی،هاشرکتفهرست 

   .دهدمیاین طرح را تشکیل  گیرينمونه، چارچوب است هدست آمداز منابع ثبتی بهستان تهران که ا
  

  گیريواحد نمونه
هاي عمرانی ملی و استانی در زمـان آمـاري در سـطح    و تجهیزاتی در حال اجراي طرح تاسیساتیپیمانکاري ساختمانی،  هايهر یک از شرکت

  .دهدگیري این طرح را تشکیل میاستان تهران که از منابع ثبتی به دست آمده است، واحد نمونه
  

  روش آمارگیري 
چـارچوب   موجـود در هـاي  شـرکت تعـدادي از   ،گیـري نمونـه طـرح  اساس  برکه  ترتیببه این .استگیري نمونه در این طرح، روش آمارگیري

 پس از تکمیل هاسشنامهپر. دشوها فرستاده میاین شرکت رایانشانیبه  رایانامهطرح از طریق  يپرسشنامهصورت نمونه انتخاب و به گیرينمونه
  .شوندیا نمابر به مرکز آمار ایران ارسال می اینترنتاده از با استف

  
  زمان آمارگیري 

  .است بوده1393ماه سال بهمنزمان آمارگیري این طرح، 
  

  زمان آماري
  .شده است وريآگرد1393سال  دوم يهماهششاطالعات مربوط به  ،اجراي طرحاز  مرحلهاین در 
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  اقالم آماري
ي هـا طـرح نیروي انسـانی شـاغل در   انواع قلم منتخب از  109نظر در این آمارگیري شامل دستمزد  اطالعات مورد ،1393سال  دوم ينیمهدر 

  :دنشوبندي میزیر طبقه گروه به شرح 26در  است که بوده عمرانی

  تعداد اقالم مورد  عنوان گروه
  روهدر گ آمارگیري

  9    .................................................................................................................................................................  نقل  حمل وآالت ماشینرانندگان 
  11    ..........................................................................................................................................................................  سنگین  هايماشینرانندگان 
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  4    ....... ................................................................................................................................................................................................  فلزي بند قالب

  4    ..............................................................................................................................................................................................................  بند آرماتور
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  2    ....................................................................................................................................................................  ساختمان ساز پنجرهآهنگر در و 
  3    ......................................................................................................................................................  ساختمان  يابنیه کارآسفالتو  کارعایق

  4    ..............................................................................................................................................................................................................   کارسیمان
  3    .................................................................................................................................................................................................................  کار سنگ
  2     ................................................................................................................................................................................................................   کارکاشی

  2    ...................................................................................................................................................................................................................... کارگچ
  5    .............................................................................................................................................................................  راه  يابنیهتراش سنگبنا و 

  3    ...................................................................................................................................................................................  راه و محوطه  کارآسفالت
  14    ..................................................................................................................................................................................  ابنیه  تاسیسات کش لوله

  2    ..............................................................................................................................................................................................   تاسیساتی کارعایق
  2    .................................................................................................................................................................................................................  ساز کانال
  3    .............................................................................................................................................................................................ساختمان کش سیم
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  4    ....................................................................................................................................................................  فشار قوي  بندمفصلو  کشکابل

  2    .......................................................................................................................................................................................................................   کارگر
  3    ..................................................................................................................................................................................................................   برشیشه

  2    ...................................................................................................................................................................................................   نقاش ساختمان
  2    .........................................................................................................................................................................................................   کارآلومینیوم

  
  دستمزد ساعتیتعریف 

نقدي یـا   صورتبه طور ثابت وبه ،یا خدمتی مشخص در مدت یک ساعت، مبلغی است که شخص در مقابل انجام کار منظور از دستمزد ساعتی
  .کندغیرنقدي دریافت می

 مفیـد  پرداختـی بـراي انجـام کـار    نظر است که عبارت است از عمرانی دولت مورد هايپروژهشاغل در دستمزد نیروي انسانی  ،در این طرح     
   .مزایاي قانونی آنتمامی  عامل انجام کار با احتساب
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  هاهیافت يگزیده
  
  
  

 ينیمـه در  هاي عمرانی ملی و استانی در سطح استان تهرانشاغل در طرحانسانی  دستمزد نیرويتغییرات متوسط درصد  ترینبیش وکمترین 
 ارائـه در زیـر  ) 1392 دوم ينیمـه ( مشـابه سـال قبـل    ينیمه و )1393اول  ينیمه( قبل ينیمه هرگروه، نسبت بهتفکیک  به 1393 لسا دوم
  .شودمی
  

  حمل و نقل آالت ماشینگروه رانندگان 
 متوسط دستمزد نیـروي انسـانی   يمقایسه .باشدمیحمل و نقل آالت ماشینرانندگان قلم از دستمزد انواع رانندگان و کمک 9این گروه شامل 

 تـرین بـیش  ،در ایـن میـان   .باشندمیداراي افزایش این گروه ها در دستمزدتمامی  که دهدمینشان  قبل يدورهبا ه ردر این دواین گروه  اقالم
درصد  7/2 با» لیفت تراك يراننده« مربوط بهآن  افزایش و کمتریندرصد  7/6 با» تریلی يراننده« افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به

داراي افزایش دستمزد ها دستمزدامی تم ،سال قبلمشابه  يدورهبا  1393 دوم ينیمهي حاصل از آمارگیرنتایج  يمقایسه باهمچنین  .باشدمی
 مربـوط بـه   دستمزد سـاعتی  افزایش و کمترین درصد 3/33ا ب »دامپري رانند« ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط بهبیشکه  ندهست

  .باشدمی درصد 6/27 با» لیفت تراكي راننده«
  

  سنگین  هايماشینگروه رانندگان 
 دستــمزد نیـروي انسـانی   متوسـط   يمقایسـه  .باشدمیسنگین  هايماشینرانندگان قلم از دستمزد انواع رانندگان و کمک 11این گروه شامل 

 تـرین بـیش  ،در این میـان  .باشندمیداراي افزایـش این گروه ها در دستمزد تمامیکه  دهدمینشان  قبل يدورها بدر این دوره این گروه  اقالم
   مربــوط بـه   کمتـرین افـزایش آن   و درصـد  3/5بـا » دراگ الیـن  بیـل مکـانیکی و   يراننـده « افزایش متــوسط دسـتمزد سـاعتی مربـوط بـه     

دهد که نشان مینیز  سال قبلمشابه  يدورهبا  1393 دوم ينیمه حاصل از آمارگیرينتایج  يمقایسه .باشددرصد می 5/2ا ب »غلتکي راننده«
بیـل   يراننـده «سـاعتی مربـوط بـه     ترین افزایش متوسط دستمزدمیان، بیشاین  در .باشداین گروه داراي افزایش میاقالم هاي دستمزدتمام 

  .باشددرصد می 6/28با » لودر يراننده«به  کمترین افزایش مربوطو  8/31 با» مکانیکی ودراگ الین
  

  ساختمان  يگروه کارهاي بنایی ابنیه
دسـتمزد سـاعتی   متوسـط   يمقایسـه  .باشـد میساختمان  يدرکارهاي بنایی ابنیهشاغل قلم از دستمزد انواع نیروي انسانی  5این گروه شامل 

 ،میـان  در ایـن  .باشـند مـی این گـروه داراي افـزایش   ها در دستمزد که تمامیدهد شان مین قبل يورهدبا  دوره در ایننیروي انسانی این گروه 
 بـا » یـک درجه  کارسفتبناي « به آن و کمترین افزایش درصد 3/3 با» درجه دوسفت کاربناي «ه افزایش متوسط دستمزد ساعتی ب ترینبیش

گـروه   م ایناقالتمامی  در ،سال قبلمشابه  يدورهبا  1393 دوم ينیمهي نتایج حاصل از آمارگیر يمقایسه با ،همچنین .تعلق دارد درصد 8/1
درصد  4/29ا ب» نماچین درجه دوبناي «ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به بیش که شودمینیروي انسانی مشاهده دستمزد رشد 

  .باشدمی درصد 4/25ا ب» یکدرجه  کارسفتبناي « دستمزد ساعتی مربوط بهکمترین افزایش متوسط  و
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  چوبی بند قالبگروه 
 قبـل  يدورهبـا  در این دوره گروه دستمزد نیروي انسانی اینمتوسط  يمقایسه. باشدبند چوبی میقلم از دستمزد انواع قالب 4ل این گروه شام

 بـه  افزایش متوسط دستمزد سـاعتی مربــوط   ترینبیش ،میان در این .باشندمی داراي افزایشاین گروه ها در دستمزد که تمامیدهد می نشان
آمـارگیري   حاصـل از نتــایج   يمقــایسه  بـا  .است درصد 0/3با »نجارسر« و کمترین افزایش مربوط به درصد 9/3 با »دودرجه  بندنجار قالب«

در  .شـود مـی مشـاهده تقریباً  مشابهی اقالم این گروه رشد دستمزد نیروي انسـانی تمامی  درنیز  لسال قببه مشا يدوره با 1393 دوم ينیمه
کمـک  « مربوط بـه کمترین افزایش و درصد  3/30 با» دودرجه  بند نجار قالب«ساعتی مربوط به افزایش متوسط دستمزد  ترینبیش، این میان

  .باشددرصد می 8/26 با »بندقالب نجار
  

  فلزي بند قالبگروه 
 يدورهبـا  در ایـن دوره  دستمزد نیروي انسانی این گـروه  متوسط  يمقایسه .باشدبندهاي فلزي میقلم از دستمزد انواع قالب 4 این گروه شامل

   افـزایش متوسـط دسـتمزد سـاعتی بـه      تـرین بیشدر این میان،  .باشندمیداراي افزایش  این گروهها در دستمزد که تمامیدهد نشان می قبل
نتایج حاصـل از   يمقایسه با .تعلق دارد صددر 9/1 با» دوفلزي درجه  بند قالب« به کمترین افزایشو  درصد 6/2با» یکفلزي درجه  بندقالب«

در ایـن  . شـود رشد دستمزد نیروي انسـانی مشـاهده مـی    ،اقالم این گروهتمامی  درنیز  سال قبلمشابه  يدورهبا  1393م دو ينیمهآمارگیري 
 بنـد قالـب « بهمربوط  ،کمترین افزایشو  درصد 9/26 با» دو درجهفلزي  سازقالب« افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به ترینبیش، میان

  .باشدمی درصد 9/24ا ب» دوفلزي درجه 
  

  گروه آرماتوربند 
 قبـل  يدورهبـا  در ایـن دوره   انسانی این گـروه  دستمزد نیرويمتوسط  يمقایسه .باشددستمزد انواع آرماتوربندها می از قلم 4 این گروه شامل

 هـــ ی بـزد ساعتـ ـافـزایش متوسـط دستمـ    تـرین بـیش ، در این میان .باشندمیداراي افزایش  این گروهها در دستمزد که تمامی دهدمینشان 
حاصـل از آمـارگیري    نتـایج  يمقایســه  بـا  .تعلـق دارد درصد  2/2 با» بندآماتورسر« بهکمترین افزایش و  درصد 2/3 با »درجه دو بندآرماتور«

افـزایش متوسـط دسـتمزد     تـرین بـیش کـه   شودمشاهده می اقالم افزایش دستمزد تمامی درنیز سال قبل مشابه  يدورهبا  1393 دوم ينیمه
  .باشدمی درصد 3/26 با »آرماتوربندسر« مربوط بهکمترین افزایش  و درصد 7/28 با» درجه دو آرماتوربند « ساعتی مربوط به

  
  گروه کارهاي بتنی

نشـان   لقب يبا دوره دورهدر این دستمزد نیروي انسانی این گروه متوسط  يمقایسه .باشدمی کارانبتنقلم از دستمزد انواع  3این گروه شامل 
افزایش متوسط دستمزد سـاعتی   ترینبیشدر این میان،  .دتقریباً مشابه و کمی هستنداراي افزایش  این گروهها در دستمزد که تمامیدهد می
حاصل از  نتایج يمقایسـه باهمچنین،  .تعلق دارد درصد 0/2 با» کاربناي بتن«به  شافزایکمترین و  درصد 9/2ا ب »کارهاي بتنی استادکار« به

 تـرین بـیش  کـه  شودرشد دستمزد نیروي انسانی مشاهده می ،اقالم این گروهتمامی  سال قبل درمشابه  يدوره با 1393 دوم ينیمهآمارگیري 
درصـد   7/25 بـا » بناي بتن کـار «و کمترین افزایش مربوط به  درصد 9/26 با» کاربناي بتنکمک «ربوط به م متوسط دستمزد ساعتی افزایش

   .باشدمی
  

  ساختمان ساز اسکلتگروه 
در این دوره ی این گروه ـانـدستـمزد نیروي انسوسط ــمت يمقایسه .باشدان میــساختم انسازقلم از دستمزد انواع اسکلت 6این گروه شامل 

افـزایش   تـرین بـیش این میان،  در .باشندمیداراي افزایش این گروه ها در دستمزد که تمامی دهدمینشان  ها، مانند سایر گروهلـقب يدورها ـب
  بـا  »سـازدرجه یـک   اسـکلت « دستمزد ساعتی بـه متوسط کمترین افزایش و  رصدد 9/2 با» درجه دو ساز اسکلت« متوسط دستمزد ساعتی به

اقالم این گروه  یتمام در ،سال قبلمشابه  يدورهبا  1393 دوم ينیمهحاصل از آمارگیري نتایج  يمقایسه باهمچنین،  .تعلق دارد درصد 4/0 
   »ســازاســکلتکمــک « متوســط دســتمزد ســاعتی مربــوط بــهیش افــزا تــرینبــیش کــه شــودمــیرشــد دســتمزد نیــروي انســانی مشــاهده 

  .باشدمی درصد 2/25 با» سازدرجه یک اسکلت « بهمربوط کمترین افزایش و  درصد 9/27 با 
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  ساز ساختمان و پنجره در گروه آهنگر
در ایـن  نیروي انسانی این گـروه  دستمزد متوسط  يمقایسه .باشدمین ساختماساز پنجرهقلم از دستمزد انواع آهنگران در و  2این گروه شامل 

سـاز  آهنگـر در و پنجـره  «متوسط دستمزد ساعتی که باشندمییکسان  افزایشهر دو قلم این گروه داراي که  دهدمینشان  قبل يدوره بادوره 
با  1393 دوم ينتایج حاصل از آمارگیري نیمه يمقایسه با .هستند درصدي 9/0داراي افزایش » دوساز درجه آهنگر در و پنجره«و » یکدرجه 

درصـد  3/23 افـزایش دسـتمزدي معـادل    »دودرجـه   سـاز و پنجـره  در آهنگـر «و  »یکدرجه  سازو پنجره در آهنگر« ،مشابه سال قبل يدوره
  .دنباشمی برخوردار

  
  ساختمان يابنیه کارآسفالت و کارعایقگروه 

  دسـتمزد نیـروي انسانــی    متوسـط   يمقایسـه  .باشـد مـی سـاختمان   يان ابنیهکارآسفالتو ان کارعایق قلم از دستمزد انواع 3گروه شامل  این
تـرین افـزایش   در این میان، بیش .باشندمی داراي افزایش این گروهها در مامی دستمزدتکه  دهدمینشان  لقب يدورهبا در این دوره  این گروه

کـار و  عـایق «و کمترین افـزایش مربـوط بـه دسـتمزد سـاعتی      درصد  8/3با » کارکار و آسفالتعایقکمک «به  ساعتی مربوطمتوسط دستمزد 
 تمامی درنیز  لسال قب مشابه يدورهبا  1393 دوم ينیمهحاصل از آمارگیري نتایج  يمقایسه با .باشددرصد می 2/1با» درجه یک کارآسفالت

و  رصدد 4/27 با» کارآسفالت و کارکمک عایق«افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به  ترینبیش که شودمیها دیده موارد افزایش دستمزد
   .باشدمی درصد 3/24 با» یککار درجه و آسفالت کارعایق« بهدستمزد ساعتی مربوط  کمترین افزایش

  
   کارسیمانگروه 

ي قبـل  ایـن دوره بـا دوره   درنیروي انسانی این گـروه  دستمزد متوسط  يمقایسه .باشدمیان کارسیمانقلم از دستمزد انواع  4این گروه شامل 
کمـک  « افزایش متوسط دستمزد سـاعتی بـه   ترینبیش، در این میان .باشندمیداراي افزایش  این گروهها در مامی دستمزدتکه  دهدنشان می

حاصـل از  نتـایج   يمقایسـه  بـا  .تعلـق دارد  درصـد  8/0 بـا » درجه دو کارسیمان« به ساعتی دستمزد کمترین افزایشو  درصد 7/3 با» بندکش
 ترینبیشکه  شودمی اقالم این گروه رشد دستمزد نیروي انسانی مشاهده تمامی در نیزسال قبل مشابه  يدورهبا  1393 دوم ينیمهآمارگیري 

 درصد 9/23 با» درجه یک کارسیمان« مربوط بهکمترین افزایش و  درصد 0/29 با» کمک بندکش«افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به 
   .باشدمی
  

  کار سنگگروه 
نیـز   قبل يدوره بادر این دوره نیروي انسانی این گروه دستمزد متوسط  يمقایسه .باشدمیکاران سنگ انواع قلم از دستمزد 3 این گروه شامل

» ابزارزن سـنگ پـالك  « افزایش متوسط دستمزد ساعتی به ترینبیش .باشندمیداراي افزایش  گروهاین ها در مامی دستمزدتکه دهد نشان می
حاصـل از  نتـایج   يمقایسـه  بـا  .تعلـق دارد  درصـد  3/1 بـا » درجه یـک  کارسنگ« دستمزد ساعتی بهمتوسط کمترین افزایش و درصد  8/1 با

در ایـن   .شـود مـی رشد دستمزد نیروي انسـانی مشـاهده    ،اقالم این گروه تمامی در نیز سال قبلمشابه  يدورهبا  1393 دوم ينیمهآمارگیري 
 مربوط بـه  دستمزد ساعتیمتوسط کمترین و  درصد 2/26 با» ابزارزن سنگ پالك« افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به ترینبیش، میان

  .می باشددرصد  6/25ا ب »دوسنگ کاردرجه «
  

   کارکاشیگروه 
نسبت به  داراي افزایش این گروه هر دو قلم نیروي انسانیساعتی دستمزد متوسط  .باشدمیان کاریکاش قلم از دستمزد انواع 2 شاملاین گروه 

حاصـل از  نتـایج   يمقایسـه  بـا  .دارد نسبت به قلم دیگرتري افزایش بیش ،درصد 0/1د رشبا » یک کار درجهکاشی«که  دنباشمیي پیش دوره
درصـدي از   6/25با رشد  »درجه یک کارکاشی«متوسط دستمزد ساعتی مربوط به نیز  سال قبلمشابه  يدورهبا  1393 دوم ينیمهآمارگیري 

  افزایش بیشتري برخوردار است.
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  کارگچگروه 
ي نسـبت بـه دوره  افزایش  داراياین گروه هر دو قلم نیروي انسانی دستمزد متوسط  .باشدمیان کارگچقلم از دستمزد انواع  2شامل  این گروه

حاصـل از  نتـایج   يمقایسـه  بـا  .تري نسبت به قلـم دیگـر برخـوردار اسـت    از افزایش بیش درصد 4/2 با » دودرجه  کارگچ« کهد نباشمیپیش 
 کـه  شودمیاین گروه، رشد دستمزد نیروي انسانی مشاهده  هر دو قلم مربوط بهدر  نیز سال قبلمشابه  يدورهبا  1393 دوم ينیمهآمارگیري 

  .برخوردار استي ترافزایش بیشاز  درصد 5/26 با» دودرجه  کارگچ« ساعتی مربوط بهمتوسط دستمزد 
  

  راه  يابنیهتراش سنگ گروه بنا و
 بـا در این دوره ي انسانی این گروه نیرودستمزد متوسط  يمقایسه .باشدمیراه  يابنیهتراش سنگ قلم از دستمزد انواع بنا و 5این گروه شامل 

افزایش متوسط دسـتمزد سـاعتی    ترینبیش ،در این میان .باشندمیداراي افزایش  این گروهها در مامی دستمزدتکه  دهدمینشان  قبل يدوره
 .تعلـق دارد  درصـد  7/0ا بـ  »دوتـراش درجـه   سـنگ «به  متوسط دستمزد ساعتی کمترین افزایشو  درصد 2/2 با» بندکش کارهاي سنگی« به

 بـه  متوسـط دسـتمزد سـاعتی مربـوط    کـه   دهدمینشان  نیز سال قبلمشابه  يدورهبا  1393 دوم ينیمهحاصل از آمارگیري نتایج  يمقایسه
داراي  درصـد  4/23 بـا » سنگ تـراش درجـه دو  «دستمزد ساعتی افزایش و متوسط  ترینبیشداراي  درصد 2/26 با» بندکش کارهاي سنگی«
   .باشدمی مترین افزایشک

  
  راه و محوطه کارآسفالتگروه 

 بـا در ایـن دوره  نیروي انسانی این گروه  دستمزدمتوسط  يمقایسه .باشدمیکاران راه و محوطه قلم از دستمزد انواع آسفالت 3این گروه شامل 
ـ  افـ  ترینبیش، که باشندمیداراي افزایش  این گروهها در مامی دستمزدتکه  دهدمینشان  قبل يدوره   بـا » آسـفالت  مباشـر «ه زایش مربـوط ب

 يدورهبا  1393 دوم ينیمهحاصل از آمارگیري نتایج  يمقایسهبا  .است درصد 7/1 با» آسفالت کارگر«مربوط به کمترین افزایش و  درصد 1/3
و  رصـد د2/25ا بـ » آسفالت مباشر«ش مربوط به افزای ترینبیش ، کهشودمیمشاهده  ساعتیموارد رشد دستمزد تمامی  در نیز سال قبلمشابه 

  .باشدمی رصدد 7/23 با» آسفالت رکارگ« مربوط بهکمترین افزایش 
  

  ابنیه تاسیسات کش لولهگروه 
 در این دوره انسانی این گروهنیروي  دستمزدمتوسط  يمقایسه .باشدمیابنیه  تاسیسات هايکشقلم از دستمزد انواع لوله 14این گروه شامل 

ش متوسط دستمزد ساعتی افزای ترینبیش ،در این میان .باشندمی داراي افزایش این گروهها در مامی دستمزدت که دهدمینشان  قبل يدوره با
درصد  3/1ا ب »مسیهاي لوله کارجوش« بهمربوط دستمزد ساعتی  متوسطکمترین افزایش و  رصدد 6/3 با» درجه دو کارچدن« مربوط به

دستمزد نیروي  اقالم این گروه افزایش تمامی در ،سال قبلمشابه  يدورهبا  1393 دوم ينیمهحاصل از آمارگیري نتایج  يمقایسهبا  .باشدمی
کمترین و  درصد 5/30 با» درجه دو کارچدن« یش متوسط دستمزد ساعتی مربوط بهافزا ترینبیش، در این میان .شودمیانسانی مشاهده 

  .دنباشمی درصد 7/24ا ب »درجه دو کارآزبست« و »درجه یک کارسیويپی« مربوط به آنافزایش 
  

  ی   تاسیساتر کاعایقگروه 
 يدورهبا در این دوره انسانی این گروه  نیروي دستمزدمتوسط  يمقایسه .باشدمی تاسیساتی انکارعایقدستمزد انواع  قلم از 2گروه شامل  این
  با» تاسیساتی درجه دو کارعایق« متوسط دستمزد ساعتی ،در این میان .باشندمیداراي افزایش  هر دو قلم این گروهکه  دهدمینشان  قبل

 آن بیانگرنیز قبل  سالمشابه  يدورهبا  1393 دوم ينیمهحاصل از آمارگیري  نتایج يمقایسه .باشدمیتري داراي افزایش بیشدرصد  8/4
  .باشدمیتري نسبت به قلم دیگر این گروه بیشداراي  افزایش  درصد 9/30ا ب »تاسیساتی دودرجه  کارعایق« توسط دستمزد ساعتیاست که م
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  سازکانالگروه 
 قبل يدوره بادر این دوره نیروي انسانی این گروه دستمزد متوسط  يمقایسه .باشدمین اسازکانالقلم از دستمزد انواع  2این گروه شامل 

   بهمربوط افزایش متوسط دستمزد ساعتی  ترینبیش ،انـن میـدر ای .اشندـبمیزایش ـداراي اف هر دو قلم این گروهه ک دهدمیان ـنش
هر دو  در نیز سال قبلمشابه  يدورهبا  1393 دوم ينیمهحاصل از آمارگیري ج نتای يمقایسه با .باشدمیدرصد  4/6 با »دودرجه  سازکانال«

 درصد 4/32 با» دوساز درجه کانال« بهمربوط  افزایش ترینبیشباز هم  که شودمیاین گروه، رشد دستمزد نیروي انسانی مشاهده  قلم
  .باشدمی
  

  ساختمان کش سیمگروه 
 يدوره بادر این دوره نیروي انسانی این گروه دستمزد متوسط  يمقایسه .باشدمیساختمان  کشسیمقلم از دستمزد انواع  3این گروه شامل 

مربوط افزایش متوسط دستمزد ساعتی  ترینبیش ،در این میان .باشندمیداراي افزایش  این گروهها در مامی دستمزدتکه  دهدمینشان  قبل
  با »ساختمان درجه دوکش سیم« بهمربوط دستمزد ساعتی متوسط و کمترین افزایش درصد  3/2 با» ساختمان یکدرجه  شکسیم« به
گروه، رشد  اقالم این تمامیدر نیز  سال قبلمشابه  يدورهبا  1393 دوم ينیمهحاصل از آمارگیري  یجنتا يمقایسه با. باشدمیدرصد  8/1

و  درصد 6/28» ساختمان کشسیم استادکار« افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به ترینبیش که شودمیدستمزد نیروي انسانی مشاهده 
   .باشدمی درصد 7/27 با» ساختمان درجه دو کشسیم« دستمزد ساعتی مربوط بهمتوسط کمترین افزایش 

  
  فشار ضعیف و حفاظت کاتودیک  بندمفصلو  کشکابلگروه 

نیروي انسانی این  دستمزد يمقایسه .باشدبند فشار ضعیف و حفاظت کاتودیک میکش و مفصلاز دستمزد انواع کابلقلم  5این گروه شامل 
 ،در این میان .باشندمیداراي افزایش هم این گروه ها در مامی دستمزدتها، مانند سایر گروه که دهدمینشان  قبل يدوره بادر این دوره گروه 
کش کابلاستادکار « افزایش بهو کمترین درصد  0/3 با »حفاظت کاتودیک هايسیستم استادکار«افزایش متوسط دستمزد ساعتی به  ترینبیش
اقالم این  تمامیدر  ،سال قبلمشابه  يدورهبا  1393 دوم ينیمه حاصل از آمارگیري نتایج يمقایسه .درصد تعلق دارد 4/1با »ضعیف فشار
 درصد و 6/28ترتیب با بهافزایش متوسط دستمزد ساعتی  و کمترین ترینبیش باز هم که دهدرا نشان مینیروي انسانی  د دستمز رشد گروه

   .باشدمی »حفاظت کاتودیک هايسیستمفنی  کارگر« و »فشار ضعیف دوکش درجه کابل«مربوط به درصد  8/25

  
  فشار قوي  بندمفصلو  کشکابلگروه 

در این انی این گروه ـدستمزد نیروي انس يایسهـمق .اشدـبمی ار قويـد فشـبنکش و مفصللـواع کابـاز دستمزد انقلم  4امل ـاین گروه ش
افزایش متوسط دستمزد  ترینبیشدر این میان،  .باشندداراي افزایش می این گروهها در مامی دستمزدتکه دهد نشان می قبل يدوره بادوره 

» قوي کش فشارکابل استادکار« بهمربوط  دستمزد ساعتیمتوسط کمترین افزایش و درصد  7/4 با» قوي فشار درجه دوکش کابل« ساعتی به
اقالم این گروه، رشد  تمامیدر نیز  سال قبلمشابه  يدورهبا  1393 دومي نیمه حاصل از آمارگیرينتایج  يمقایسه با .تعلق دارددرصد  1/1 با

 با» قوي فشار دودرجه کش کابل«افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به  ترینبیش، در این میان .شوددستمزد نیروي انسانی مشاهده می
   .باشدمی درصد 0/27 با» فشار قوي کشکابل استادکار« دستمزد ساعتی مربوط بهکمترین افزایش و  درصد 8/30

  
  گروه کارگري 

دهد که هر دو قلم قبل نشان می يمتوسط دستمزد نیروي انسانی این گروه در این دوره با دوره يمقایسه .باشدمیقلم  2این گروه شامل 
  نتایج حاصل از آمارگیري  يمقایسهبا  .باشددرصد می 0/5با» کارگرسر«افزایش مربوط به  ترینبیش ، کهباشندمی داراي افزایش

تري نسبت به قلم دیگر این گروه داراي افزایش بیش ،درصد 2/31ا ب» کارگرسر«ن اچنمه ،مشابه سال قبل يبا دوره 1393 دوم ينیمه
  .باشدمی
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  برگروه شیشه
دهـد  مـی قبل نشان  يانسانی این گروه در این دوره با دوره نیرويدستمزد  يمقایسه .باشدبر میاز دستمزد انواع شیشهقلم  3این گروه شامل 

شیشه بـر درجـه   «و افزایش  ترینبیش داراي درصد 5/3 با »برکمک شیشه«در این میان،  .باشندمیدستمزد که تمامی اقالم آن داراي افزایش 
در نیز مشابه سال قبل  يبا دوره 1393 دوم ينتایج حاصل از آمارگیري نیمه يمقایسه با درصد داراي کمترین افزایش می باشند. 7/2ا ب »یک

» بـر شیشهکمک «افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به  ترینبیشکه شود میهده رشد دستمزد نیروي انسانی مشا ،تمامی اقالم این گروه
  .باشددرصد می 8/27ا ب» درجه یک برشیشه«درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به  4/28با 

  
  گروه نقاش ساختمان 

کـه هـر دو    دهدقبل نشان می ينیروي انسانی اقالم این گروه در این دوره با دوره دستمزد متوسط يمقایسه و باشدقلم می 2این گروه شامل 
  بـا   »سـاختمان  دونقـاش درجـه   «مربـوط بـه   دسـتمزد سـاعتی    افزایش متوسط ترینبیشدر این میان،  .دنباشمی دستمزدقلم داراي افزایش 

در هر دو قلم مربوط به ایـن   ،مشابه سال قبل يبا دوره 1393 دوم ينتایج حاصل از آمارگیري نیمه يمقایسهبا  همچنین .باشددرصد می 7/5
بـا   »نقـاش درجـه دو سـاختمان   « مربوط به دستمزد ساعتی افزایش متوسط ترینبیش شود کهنسانی مشاهده میگروه، رشد دستمزد نیروي ا

  .باشدمیدرصد  0/32

  
  کارآلومینیوم

قلم دو دهد که هر قبل نشان می يره با دورهانسانی اقالم این گروه در این دو متوسط دستمزد نیروي يمقایسه .باشدقلم می 2این گروه شامل 
 بـا  .باشـد مـی » کـار درجـه یـک   آلومینیـوم «تري نسبت به داراي رشد بیشدرصد  2/5با »دوکار درجه آلومینیوم« ، کهباشندمی داراي افزایش

مربوط به این گروه، رشـد دسـتمزد نیـروي    در هر دو قلم  نیز مشابه سال قبل يبا دوره 1393 دوم ينتایج حاصل از آمارگیري نیمه يمقایسه
  .باشدمی درصد 4/31ا ب »کار درجه دوآلومینیوم«افزایش مربوط به  ترینبیششود که انسانی مشاهده می

  
هاي مختلف برحسب گروه هاي عمرانیشاغل در طرح نیروي انسانی دستمزد ساعتی متوسط و این نشریه، حداقل، حداکثر 7تا  1در جداول     

حـداقل،   14تـا   8و در جـداول   ،)1392 دومي نیمهي مشابه سال قبل (نیمهو ) 1393 اولي قبل (نیمه ينیمهنسبت به  آنو درصد تغییرات 
  .یه شده استارا 1393هاي مختلف درکل سال نیروي انسانی برحسب گروه متوسط دستمزد و حداکثر

  
  

  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آماري هايلجدو
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و گروه  آالت حمل و نقلحداکثر، متوسط و درصد تغییرات دستمزد ساعتی نیروي انسانی منتخب گروه رانندگان ماشین ،حداقل-1
  1393ي دوم هاي سنگین: نیمهرانندگان ماشین

  عنوان

 درصد تغییر نسبت به  دستمزد ساعتی (ریال)

  ي مشابهنیمه  ي قبلنیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
 سال قبل

           نقل آالت حمل ورانندگان ماشینگروه 

 30/4 4/3 65218 87500 52500    ...........................................سواري  –هاي سبکماشین يراننده

 30/4 4/0 86186 106250 76000    ...............................  میکسر تراك –ي مخزن متحرك بتنراننده

 31/7 4/9 85358 106250 75000   ..................................   تانکر کمپرسی باري و –ي کامیونراننده

 31/8 6/7 97047 117165 82000   ............. ................................................................   ي تریلیراننده

......................................   تراكي لیفتراننده .. ........... .. ................   60000 90000 72274 2/7 27/6 

......................................   ي دامپرراننده .. ........... .. ............ .. ...........   55000 87500 66578 4/8 33/3 

 32/0 5/0 64879 81250 57500   ...........................................................................   ي تراکتورراننده

............. ................................   هاي کفیي جرثقیلراننده .. ...........   68737 112500 88292 3/2 27/8 

 32/1 5/1 65442 75000 57000   ....................................   آالت حمل و نقلي ماشینکمک راننده

       هاي سنگینگروه رانندگان ماشین

 30/5 4/9 109662 131250 78110   ....................................   سایدبوم –گذارهاي لولهماشین يراننده

.............................................  ي درجه یک جرثقیل راننده ...........    78110 131250 107521 3/1 28/8 

............. ................................   ي درجه دو جرثقیلراننده .. ...........   68750 112500 88824 4/4 29/0 

......   الینبیل مکانیکی و دراگي راننده .. ........... .. ........... ............   90000 118750 100239 5/3 31/8 

......   زروبولد یک ي درجهراننده .. ........... .. ........... ............ .. ...........   76250 132500 104255 4/1 30/2 

......   زروبولددو ي درجه راننده .. ........... .. ............ .. ........... .. ...........   68737 115000 87711 3/8 30/0 

......................................  ي لودر راننده .. ........... .. .............. .. ...........    72500 123024 96837 3/0 28/6 

 29/4 3/6 103926 120000 85000   ............. ................................................................   ي گریدرراننده

 29/5 2/5 78016 100000 50000   ............. ................................................................  غلتک ي راننده

 29/0 2/6 113175 143750 85000   .....................فینیشر  –کنیهاي آسفالت پخشماشیني راننده

...... آالت سنگیني ماشینکمک راننده .. ........... .. ........... ............   60625 93750 73412 3/9 29/1 
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ـ  يگروه کارهاي بنایی ابنیهنیروي انسانی منتخب دستمزد ساعتی  درصد تغییرات و متوسط ،حداقل، حداکثر -2 گـروه     اختمان،س
  1393ي دوم نیمه بند فلزي:بند چوبی و گروه قالبالبق

  عنوان

 درصد تغییر نسبت به  دستمزد ساعتی (ریال)

  مشابه ينیمه  قبل ينیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
 سال قبل

           ساختمان يگروه کارهاي بنایی ابنیه

......کار درجه یک بناي سفت .. ........... .. .............. .. ........... .............    76250 137500 100070 1/8 25/4 

......کار درجه دو بناي سفت .. ........... .. ..........................................    68000 118750 83688 3/3 27/1 

...... کارکمک بناي سفت .. ........... .. ...............................................    56000 93750 67555 2/8 26/8 

 26/9 2/0 118078 145000 90000   ..............................................................   بناي نماچین درجه یک

 29/4 2/9 102495 131250 71250   ................................................................   بناي نماچین درجه دو

      بند چوبیگروه قالب

......................................   سرنجار .. ........... .. ........... ............ .. ...........   100000 181250 126288 3/0 28/4 

 28/1 3/1 110722 150000 80000   ..............................................................   بند درجه یکنجار قالب

 30/3 3/9 92951 118500 70000   ................................................................   بند درجه دونجار قالب

......................................   بندکمک نجار قالب .. ........... .. ................   50000 93750 70358 3/0 26/8 

       بند فلزيگروه قالب

..................................   درجه یکفلزي ساز قالب .. ........... .. ...........   80000 150000 116518 2/3 25/2 

 26/9 2/5 97865 131250 68750    ..............................................................   درجه دوفلزي ساز قالب

......   بند فلزي درجه یکقالب .. ........... .. .............. .. ........... .............   82000 137500 108961 2/6 25/2 

......   بند فلزي درجه دوقالب .. ........... .. ..........................................   72500 112500 91389 1/9 24/9 
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 گـروه  و ، گروه کارهاي بتنیبنددستمزد ساعتی نیروي انسانی منتخب گروه آرماتور درصد تغییرات و متوسط ،حداقل، حداکثر -3
  1393ي دوم نیمهساختمان:  سازاسکلت

  عنوان

 درصد تغییر نسبت به  دستمزد ساعتی (ریال)

  ي مشابهنیمه  ي قبلنیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
 سال قبل

           گروه آرماتوربند

......................................سرآرماتوربند  .. ........... .. ..........................    93750 143750 119992 2/2 26/3 

......................................  آرماتوربند درجه یک  .. ........... .. .............    82000 122000 104891 2/7 28/2 

......................................  آرماتوربند درجه دو  .. ........... .. ...............    68750 112500 86876 3/2 28/7 

......   کمک آرماتوربند .. ........... .. ................... ........... .. ....................   53000 93750 69954 2/8 28/6 

      گروه کارهاي بتنی

.....................................  ارهاي بتنی ر ککااستاد .. ........... .. ...........    86250 150000 122642 2/9 26/8 

......   کاربناي بتن .. ........... .. ...........................................................   80000 137500 104766 2/0 25/7 

......  کار کمک بناي بتن .. ........... .. ................................................    68750 98125 76935 2/3 26/9 

       ساختمان سازگروه اسکلت

........   ساز درجه یکاسکلت ........... .. ............................................   86250 153125 124737 0/4 25/2 

......   ساز درجه دواسکلت .. ........... .. ..............................................   81250 131250 107574 2/9 27/7 

 27/9 2/1 83934 106250 65000   ........................................................................   سازکمک اسکلت

 25/6 1/6 110177 137500 81250    ........................................................................  کار اسکلت جوش

......  اسکلت  کارکمک جوش .. ........... .. .............................. ...........    62488 106250 81213 1/1 25/4 

 25/7 1/6 96938 112500 78000   .......................................................................................   کاربرش
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گـروه   ساز ساختمان،در و پنجره دستمزد ساعتی نیروي انسانی منتخب گروه آهنگرو درصد تغییرات متوسط ، حداقل، حداکثر -4
  1393ي دوم نیمهکار: گروه سنگ کار وگروه سیمان ساختمان، يکار ابنیهآسفالت وکار عایق

  عنوان

 درصد تغییر نسبت به  دستمزد ساعتی (ریال)

  ي مشابهنیمه  ي قبلنیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
 سال قبل

           ساز ساختمانپنجره گروه آهنگر در و

......  درجه یک  سازپنجره آهنگر در و .. ........... .. .............. .. ...........    81250 150000 112725 0/9 23/3 

......  درجه دو  سازآهنگر در و پنجره .. ........... .. .............................    68737 125000 94290 0/9 23/3 

      ساختمان يکار ابنیهکار و آسفالتگروه عایق

......   کار درجه یککار و آسفالتعایق .. ........... .. .............. .. ...........   86250 137500 105399 1/2 24/3 

......   کار درجه دوکار و آسفالتعایق .. ........... .. .............................   71861 118750 87395 2/1 24/8 

......   کارکار و آسفالتکمک عایق .. ........... .. ..................................   56239 100000 71135 3/8 27/4 

      کارگروه سیمان

......................................   درجه یک کارسیمان .. ........... .. ..............   80000 137500 108001 1/4 23/9 

......................................   کار درجه دوسیمان .. ........... .. ................   68750 112500 90348 0/8 24/3 

.............................................................................   کشبند ...........   72500 118750 97075 2/4 27/0 

......................................   کشکمک بند .. ........... .. ............ .. ...........   61000 98125 72073 3/7 29/0 

      کارگروه سنگ

......................................   کار درجه یکسنگ .. ........... .. ................   88000 150000 120895 1/3 25/8 

 25/6 1/6 103112 131250 72500   .......................................................................   کار درجه دوسنگ

......................................   ابزارزن سنگ پالك .. ........... .. ................   80000 131250 108302 1/8 26/2 
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 بنـا و  کـار، گـروه  گـچ  گروه کار،دستمزد ساعتی نیروي انسانی منتخب گروه کاشی درصد تغییرات و متوسط ،حداقل، حداکثر -5
  1393ي دوم نیمه کار راه و محوطه:راه و گروه آسفالت يتراش ابنیهسنگ

  عنوان

  درصد تغییر نسبت به  دستمزد ساعتی (ریال)

  ي مشابهنیمه  ي قبلنیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
 سال قبل

            کارگروه کاشی

......................................کار درجه یک کاشی .. ........... .. ...............    89000 145000 117013 1/0 25/6 

 25/3 0/8 98800 125000 76250    ......................................................................کار درجه دو کاشی

       کارگروه گچ

 25/3 1/7 118321 156250 80000   ........................................................................   درجه یک کارگچ

 26/5 2/4 99697 131250 72500   ..........................................................................   درجه دو کارگچ

      راه يتراش ابنیهسنگ و گروه بنا

......................................   تراش درجه یکسنگ .. ........... .. ...........   109354 137500 120556 1/2 24/4 

......................................   تراش درجه دوسنگ .. ........... .. .............   80000 118750 100727 0/7 23/4 

......   چین درجه یکبناي سنگ .. ........... .. ...................................   86250 137500 115565 1/8 25/2 

......   چین درجه دوبناي سنگ .. ........... .. ........... ..........................   80000 118750 96848 1/2 24/2 

......  کش کارهاي سنگی بند .. ........... .. .............................. ...........    90625 118750 99468 2/2 26/2 

       کار راه و محوطهگروه آسفالت

...................................... مباشر آسفالت .. ........... .. ........... .............   100000 168750 132114 3/1 25/2 

......   کش آسفالتماله .. ........... .. ................... ........... .. ....................   80000 131250 95719 2/3 24/1 

......................................   کارگر آسفالت .. ........... .. ........... .............   67000 106250 75624 1/7 23/7 
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 گـروه  ابنیـه و  تاسیسـات  کـش  دستمزد ساعتی نیروي انسانی منتخب گـروه لولـه   درصد تغییرات و متوسط ،حداقل، حداکثر -6
  1393ي دوم نیمه: تاسیساتیکار عایق

  عنوان

 درصد تغییر نسبت به  دستمزد ساعتی (ریال)

  ي مشابهنیمه  ي قبلنیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
 سال قبل

           ابنیه تاسیسات کش گروه لوله       

......................................   استادکار تاسیسات  .. ........... .. ...............   120000 156250 137294 1/5 25/0 

........................................   ايدنده –کش درجه یکلوله .. ...........   109354 131250 117286 2/0 26/0 

......  ايدنده –کش درجه دولوله .. ........... .. ...................................   83375 112500 100112 2/7 28/0 

.....................................   شوفاژکار –کش درجه یکلوله .. ...........   106238 150000 121386 2/4 26/8 

 25/0 1/6 122604 150000 107982   ......................... ................................   هاي فوالديکار لولهجوش

......   کار درجه یکچدن .. ........... .. ................................................   106072 150000 118685 2/2 25/9 

......   کار درجه دوچدن .. ........... .. ..................................................   89591 131250 102515 3/6 30/5 

......  کار درجه یکسیويپی .. ........... .. .............................. ...........   99981 143750 112766 2/5 24/7 

......................................  کار درجه دوسیويپی .. ........... .. ...........   87483 125000 96495 2/9 27/5 

......  کار درجه یکآزبست .. ........... .. ..............................................   93732 150000 113976 1/5 25/1 

......................................   کار درجه دوآزبست .. ........... .. ...............   78110 131250 93732 1/4 24/7 

 26/8 2/1 122047 143750 109354   ............ ................................   هاي مسیکش درجه یک لولهلوله

......  مسیهاي کار لولهجوش .. ........... .. .............................. ...........   93732 140000 115691 1/3 25/4 

......   هاي مسیکار لولهشاگرد جوش .. ........... .. ............................   62488 106250 80352 3/5 27/8 

       یتاسیساتکار گروه عایق

.....................................   سیساتیاعایق کار درجه یک ت .. ...........   106375 143750 116789 2/5 26/3 

.......................................   سیساتیات دوعایق کار درجه  .. ...........   83363 124976 99542 4/8 30/9 
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 سـاختمان،  کـش ساز،گروه سـیم نیروي انسانی منتخب گروه کانالدستمزد ساعتی  درصد تغییرات و متوسط ،حداقل، حداکثر -7
بر، شیشه، گروه کارگر گروه، بند فشار قويکش و مفصلبند فشار ضعیف و حفاظت کاتودیک، گروه کابلکش و مفصلکابل گروه

  1393ي دوم کار: نیمهگروه نقاش ساختمان و گروه آلومینیوم

  عنوان
 درصد تغییر نسبت به  دستمزد ساعتی (ریال)

  ي مشابهنیمه  ي قبلنیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
 سال قبل

           سازگروه کانال

......................................  ساز درجه یک کانال .. ........... .. ...............  110000 168750 126531 4/9 30/8 
 32/4 6/4 108648 143750 87556  ......................................................................  ساز درجه دو کانال

      کش ساختمانگروه سیم
........................................  ساختمان  کشاستادکار سیم .. ...........  121890 150000 133552 1/9 28/6 

......................................  ساختمان  کش درجه یکسیم .. ...........  109354 131250 117102 2/3 28/1 
........................................  ساختمان  کش درجه دوسیم .. ...........  80000 112500 97225 1/8 27/7 

 حفاظت ضعیف وبند فشار کش و مفصلگروه کابل
 کاتودیک

     

......   کش فشار ضعیفاستادکار کابل .. ........... .. ............................  115000 150000 130001 1/4 26/3 
 27/3 1/8 114686 131250 106072  ..............................................   کش درجه یک فشار ضعیفکابل
 28/6 2/4 97043 112500 89500  ................................................   کش درجه دو فشار ضعیفکابل

 27/9 3/0 135139 168750 118727  ...................................   هاي حفاظت کاتودیکسیستم استادکار
......   هاي حفاظت کاتودیکفنی سیستم کارگر .. ........... .. ...........  86996 125000 105420 2/2 25/8 

      بند فشار قويکش و مفصلگروه کابل
.......................................   کش فشار قوياستادکار کابل .. ...........  132000 189000 160436 1/1 27/0 

.....................................   کش درجه یک فشار قويکابل .. ...........  115000 156250 136047 1/4 27/1 
.......................................   فشار قويکش درجه دو کابل .. ...........  109354 131250 115151 4/7 30/8 

 27/3 2/4 92387 112500 75953  ......................... ................................   کش فشار قويکمک کابل
       گروه کارگر

......   سرکارگر .. ........... .. ................. .. ........... .. ..................................56239 106250 80015 5/0 31/2 
......................................   کارگر ساده .. ........... .. .............................42180 71875 58592 3/8 30/0 

       برگروه شیشه
......  بر درجه یک شیشه .. ........... .. .................................................93732 125000 107495 2/7 27/8 
......  بر درجه دو شیشه .. ........... .. ...................................................78110 112500 90317 2/8 27/8 

 28/4 3/5 72219 93750 62488............. ................................................................  بر کمک شیشه
       گروه نقاش ساختمان
............. ................................نقاش درجه یک ساختمان  .. ...........97000 143750 120341 1/8 27/6 
..................................  نقاش درجه دو ساختمان  .. ........... .. ...........80000 131250 103786 5/7 32/0 

       کارگروه آلومینیوم
......  کار درجه یک آلومینیوم .. ........... .. ..........................................98000 143750 120554 2/1 27/7 
......................................  کار درجه دو آلومینیوم .. ........... .. ............82000 131250 103083 5/2 31/4 
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و گـروه راننـدگان    آالت حمـل و نقـل  متوسط دستمزد ساعتی نیروي انسانی منتخب گروه رانندگان ماشین و حداکثر ،حداقل -8
  1393هاي سنگین: کل سال ماشین

  عنوان

  دستمزد ساعتی (ریال)

  متوسط  حداکثر  حداقل

       نقل آالت حمل وگروه رانندگان ماشین

 63974 87500 50000    ..........................................سواري  –هاي سبکماشین يراننده

 84650 106250 75000    .............................تراك میکسر  –مخزن متحرك بتن يراننده

 83532 106250 71861   .................................   تانکر کمپرسی باري و –کامیون يراننده

 94020 117165 75000   ............ ................................................................   تریلی يراننده

......................................   تراكلیفت يراننده .. ........... .. ...............   53115 90000 71413 

......................................   دامپر يراننده .. ........... .. ........... .............   50000 87500 65164 

 63462 81250 50000   ..........................................................................   تراکتور يراننده

 87018 112500 68737   ......................... ................................   هاي کفیجرثقیل يراننده

......   آالت حمل و نقلماشین يکمک راننده  .. ........... .. .............   55952 75000 63974 

     هاي سنگینرانندگان ماشینگروه 

 107375 131250 78110   ...................................   سایدبوم –گذارهاي لولهماشین يراننده

 106026 131250 78110    .......................................................  درجه یک جرثقیل  يراننده

 87109 112500 62488   ......................... ................................   درجه دو جرثقیل يراننده

......   الینبیل مکانیکی و دراگ يراننده .. ........... .. ......................   81880 118750 97897 

......   بولدزر یک درجه يراننده .. ........... .. ........... ..........................   76250 132500 102341 

......   بولدزر دودرجه  يراننده .. ........... .. .......................................   68737 115000 86229 

......................................  لودر  يراننده .. ........... .. ..........................    72500 123024 95521 

 102252 120000 85000   ............ ................................................................   گریدر يراننده

 77133 100000 50000   ............ ................................................................  غلتک  يراننده

.......فینیشر  –کنیهاي آسفالت پخشماشین يراننده .. ...........   85000 143750 111910 

...... آالت سنگینماشین يرانندهکمک  .. ........... .. ......................   57500 93750 72028 
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 بند چـوبی و البگروه ق اختمان،س يدستمزد ساعتی نیروي انسانی منتخب گروه کارهاي بنایی ابنیه متوسط و حداقل، حداکثر -9
  1393کل سال بند فلزي: گروه قالب

  عنوان
  دستمزد ساعتی (ریال)

  متوسط  حداکثر  حداقل

        ساختمان يبنایی ابنیهگروه کارهاي 

......کار درجه یک بناي سفت .. ........... .. .............. .. ........... .............    70000 137500 99149 

......کار درجه دو بناي سفت .. ........... .. ..........................................    62488 118750 82289 

...... کارکمک بناي سفت .. ........... .. ...............................................    55750 93750 66566 

 116910 145000 87500   ..............................................................   بناي نماچین درجه یک

 101145 131250 64000   ................................................................   بناي نماچین درجه دو

    بند چوبیگروه قالب

......................................   سرنجار .. ........... .. ........... ............ .. ...........   93000 181250 124598 

 108970 150000 80000   ..............................................................   بند درجه یکنجار قالب

 91089 120000 65000   ................................................................   بند درجه دونجار قالب

......................................   بندکمک نجار قالب .. ........... .. ................   47491 93750 69285 

     بند فلزيگروه قالب

..................................   درجه یکفلزي ساز قالب .. ........... .. ...........   80000 150000 115162 

 96606 131250 68750    ..............................................................   درجه دوفلزي ساز قالب

......   بند فلزي درجه یکقالب .. ........... .. .............. .. ........... .............   80000 137500 107493 

......   بند فلزي درجه دوقالب .. ........... .. ..........................................   72500 112500 90484 
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 سـاز اسـکلت  گـروه  و ، گروه کارهاي بتنـی بنددستمزد ساعتی نیروي انسانی منتخب گروه آرماتور متوسط و حداقل، حداکثر -10
  1393کل سال ساختمان: 

  عنوان

  ساعتی (ریال)دستمزد 

  متوسط  حداکثر  حداقل

        گروه آرماتوربند

......................................سرآرماتوربند  .. ........... .. ..........................    87500 143750 118650 

......................................  آرماتوربند درجه یک  .. ........... .. .............    80375 125000 103497 

......................................  آرماتوربند درجه دو  .. ........... .. ...............    68375 112500 85454 

......   کمک آرماتوربند .. ........... .. ................... ........... .. ....................   50000 93750 68948 

    گروه کارهاي بتنی

........  کارکارهاي بتنی استاد ........... .. ............................................    86250 150000 120810 

......   کاربناي بتن .. ........... .. ...........................................................   75000 137500 103672 

......  کار کمک بناي بتن .. ........... .. ................................................    58500 98125 76035 

     ساختمان سازگروه اسکلت

........   ساز درجه یکاسکلت ........... .. ............................................   81250 153125 124519 

......   ساز درجه دواسکلت .. ........... .. ..............................................   75000 131250 106071 

 83060 106250 62500   ........................................................................   سازکمک اسکلت

 109303 137500 81250    ........................................................................  کار اسکلت جوش

......  اسکلت  کارکمک جوش .. ........... .. .............................. ...........    62488 106250 80755 

 96196 112500 78000   .......................................................................................   کاربرش
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 وکـار  گـروه عـایق   سـاز سـاختمان،  در و پنجره متوسط دستمزد ساعتی نیروي انسانی منتخب گروه آهنگرو  حداقل، حداکثر -11
  1393کل سال کار: گروه سنگ کار وگروه سیمان ساختمان، يکار ابنیهآسفالت

  عنوان
  دستمزد ساعتی (ریال)

  متوسط  حداکثر  حداقل

        ساز ساختمانپنجره گروه آهنگر در و

......  درجه یک  سازآهنگر در و پنجره .. ........... .. ..........................    81250 150000 112210 

......  درجه دو  سازآهنگر در و پنجره .. ........... .. ............................    68737 130000 93860 

       ساختمان يکار ابنیهکار و آسفالتگروه عایق

......   کار درجه یککار و آسفالتعایق .. ........... .. ..........................   79875 137500 104718 

......   کار درجه دوکار و آسفالتعایق .. ........... .. ............................   68125 118750 86444 

......   کارکار و آسفالتکمک عایق .. ........... .. .................... .. ...........   56239 100000 69851 

       کارگروه سیمان

......................................   درجه یک کارسیمان .. ........... .. .............   80000 137500 107259 

......................................   کار درجه دوسیمان .. ........... .. ...............   68750 112500 90009 

 95917 118750 68375   .......................................................................................   کشبند

......................................   کشکمک بند .. ........... .. ........... .............   54750 98125 70781 

       کارگروه سنگ

......................................   کار درجه یکسنگ .. ........... .. ...............   87500 150000 120150 

 102304 131250 72500   ......................................................................   کار درجه دوسنگ

......................................   ابزارزن سنگ پالك .. ........... .. ...............   80000 131250 107363 
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 ياش ابنیـه رتسنگ بنا و کار، گروهگروه گچ کار،کاشی دستمزد ساعتی نیروي انسانی منتخب گروه متوسط و حداقل، حداکثر -12

  1393کل سال  کار راه و محوطه:راه و گروه آسفالت

  عنوان
  دستمزد ساعتی (ریال)

  متوسط  حداکثر  حداقل

        کارگروه کاشی

......................................کار درجه یک کاشی .. ........... .. ...............    87500 145000 116413 

 98396 125000 75000    ......................................................................کار درجه دو کاشی

       کارگچگروه 

 117347 156250 80000   ........................................................................   درجه یک کارگچ

 98527 131250 68750   ..........................................................................   درجه دو کارگچ

       راه يتراش ابنیهسنگ و گروه بنا

......................................   تراش درجه یکسنگ .. ........... .. ...........   104185 137500 119886 

......................................   تراش درجه دوسنگ .. ........... .. .............   80000 118750 100415 

......   چین درجه یکبناي سنگ .. ........... .. ...................................   86250 137500 114541 

......   چین درجه دوسنگبناي  .. ........... .. ........... ..........................   77125 118750 96255 

......  کش کارهاي سنگی بند .. ........... .. .............................. ...........    82994 118750 98583 

       کار راه و محوطهگروه آسفالت

...................................... مباشر آسفالت .. ........... .. ........... .............   90000 168750 129980 

......   کش آسفالتماله .. ........... .. ................... ........... .. ....................   76011 131250 94542 

......................................   کارگر آسفالت .. ........... .. ........... .............   61000 106250 74933 
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: تاسیسـاتی کـار  گروه عایق ابنیه و تاسیساتکش دستمزد ساعتی نیروي انسانی منتخب گروه لوله متوسط و حداقل، حداکثر -13
  1393کل سال 

  عنوان
  دستمزد ساعتی (ریال)

  متوسط  حداکثر  حداقل

        ابنیه تاسیساتکش گروه لوله

......................................  استادکار تاسیسات   .. ........... .. ...............    115640 156250 136280 

........................................  اي دنده –کش درجه یکلوله .. ...........    104827 131250 116223 

 98868 112500 83375    .......................................................  اي دنده –کش درجه دولوله

.....................................   شوفاژکار –کش درجه یکلوله .. ...........   96580 150000 120085 

 121707 150000 96250    ......................... ................................   هاي فوالديکار لولهجوش

......   کار درجه یکچدن .. ........... .. ................................................    96430 150000 117421 

......   کار درجه دوچدن .. ........... .. ..................................................    81446 131250 100713 

 111388 143750 91375   .............................................................   کار درجه یکسیويپی

.....................................   کار درجه دوسیويپی .. ........... .. ...........   73875 125000 95156 

......................................   کار درجه یکآزبست .. ........... .. .............    93732 150000 113151 

......................................   کار درجه دوآزبست .. ........... .. ...............    75500 131250 93107 

 120954 143750 109354    ............ ................................   هاي مسیکش درجه یک لولهلوله

 114967 140000 93732    .............................................................   مسیهاي کار لولهجوش

......   هاي مسیکار لولهجوششاگرد  .. ........... .. ............................    62488 106250 79000 

        تاسیساتیکار گروه عایق

.......................................  کار درجه یک تاسیساتی عایق .. ...........    91375 143750 115392 

......   کار درجه دو تاسیساتیعایق .. ........... .. .................... .. ...........   75500 124976 97407 
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کش و کابل گروه ساختمان، کشگروه سیم ساز،دستمزد ساعتی نیروي انسانی منتخب گروه کانال متوسط و حداقل، حداکثر - 14
بر، گروه نقاش ، گروه شیشهکارگر گروه، بند فشار قويکش و مفصلبند فشار ضعیف و حفاظت کاتودیک، گروه کابلمفصل

  1393کار: کل سال ساختمان و گروه آلومینیوم

  عنوان
  دستمزد ساعتی (ریال)

  متوسط  حداکثر  حداقل

        سازگروه کانال
......................................  ساز درجه یک کانال .. ........... .. ...............    97500 168750 123802 

 105374 143750 79597    ......................................................................  ساز درجه دو کانال

       کش ساختمانگروه سیم
........................................  ساختمان  کشاستادکار سیم .. ...........    110809 150000 132305 

......................................  ساختمان  کش درجه یکسیم .. ...........    103053 131250 115767 

........................................  ساختمان  کش درجه دوسیم .. ...........    80000 112500 96364 

 حفاظت بند فشار ضعیف وکش و مفصلکابلگروه 
   ..........................................................................  کاتودیک

      

......   کش فشار ضعیفاستادکار کابل .. ........... .. ............................    112413 150000 129109 

 113658 131250 96430    ..............................................   کش درجه یک فشار ضعیفکابل

 95901 112500 82333    ................................................   کش درجه دو فشار ضعیفکابل

 133169 168750 112017    ...................................   هاي حفاظت کاتودیکسیستم استادکار

......   هاي حفاظت کاتودیکفنی سیستم کارگر .. ........... .. ...........    79087 125000 104267 

       بند فشار قويکش و مفصلگروه کابل
.......................................   کش فشار قوياستادکار کابل .. ...........    124962 189000 159549 

.....................................   کش درجه یک فشار قويکابل .. ...........    111602 156250 135094 

.......................................   کش درجه دو فشار قويکابل .. ...........    84050 131250 112293 

 91304 112500 71625    ......................... ................................   فشار قويکش کمک کابل

        گروه کارگر
......   سرکارگر .. ........... .. ................. .. ........... .. .................... .. ...........   56239 106250 78018 

......................................   کارگر ساده .. ........... .. ............................    42180 71875 57456 

        برگروه شیشه
......  بر درجه یک شیشه .. ........... .. ................................................    93391 125000 106104 

......  بر درجه دو شیشه .. ........... .. ..................................................    76238 112500 89085 

 71006 93750 61179    ............ ................................................................  بر کمک شیشه

        گروه نقاش ساختمان
 119259 143750 93000    ......................... ................................نقاش درجه یک ساختمان 

 100972 131250 77125    ...........................................................  نقاش درجه دو ساختمان 

        کارگروه آلومینیوم
......  کار درجه یک آلومینیوم .. ........... .. .............................. ...........    96250 143750 119343 

......................................  کار درجه دو آلومینیوم .. ........... .. ...........    77125 131250 100528 
  


