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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 است ممکن یا بیجمع و محاسبه غیر            × ×
  .رقم کمتر از نصف واحد است                 

   .نظرکردن است  ناچیز و قابل صرف) نسبت(رقم                  
  .رقم غیرقطعی است   *         

  .تخمینی دارد ي رقم جنبه         ** 
             دلیل حفظ محرمانگی، رقم قابل انتشار نیست به.  

   
  

 ها قبل از شاخص ها و نسبت  ي محاسبه .ها به علت سرراست کردن ارقام است اختالف 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 طرح جمع
   .عمرانی دولت همواره مورد توجه بوده استهاي  هاي طرح هزینه

از سال  ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري برنامه امور فنی معاونت به درخواست معاونتبنا طرح آمارگیري از دستمزد نیروي انسـانی     
شده  ماهه و ساالنه منتشر نشریات ششصورت هاي کشور اجرا و نتایج آن به تانتمامی اس ماهه در  تهیه و به صورت شش 1370تا سال  1365
  .ماهه در هر سال اجرا و نتایج آن منتشر شده است ي شش و در دو مرحلهتهران  استان، طرح با انجام تغییراتی در سطح 1374از سال  .است

  ي قبـل   نسـبت بـه نیمـه   متوسـط دسـتمزد سـاعتی     همـراه درصـد تغییـرات     بـه  1393سـال  اول  نیمهحاضر، نتایج مربوط به  ي در نشریه     
  .دهد را ارائه می) 1392اول ي  نیمه(ي مشابه در سال قبل  نیمه و) 1392دوم ي  نیمه(
  ،این نشریه در دفتر آمارهاي صنعت، معدن و زیربنایی مرکز آمار ایران توسط کارشناسان گروه آمارهاي مسکن و ساختمان تهیه شده است      

  .گیران را در انجام وظایف یاري دهد مسئوالن و تصمیم امیدواریم که اطالعات یاد شده،
  

  مرکز آمار ایران                           
            



  

  
  
  

  فهرست مندرجات
  
  
  

  صفحه                                                                                                                                                                                    عنوان 
  

  9  ..............................................................................................................................................................................  طرح اساسی مشخصات
  11  ........................................................................................................................................................................................  ها یافته ي دهیگز

  17  ......................................................................................................................................................................................  آماري هاي جدول
 رانندگان گروه و نقل و حمل آالت ماشین رانندگان گروه منتخب انسانی نیروي ساعتی دستمزد تغییرات درصد و متوسط حداکثر، ،حداقل- 1

  19  ...........................................................................................................................................................................................................................  1393اول ي نیمه: سنگین هاي ماشین
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  مشخصات اساسی طرح
  
  
  
  

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

  .نظر است مورد ي ستان تهران در دورهاا در اجر دست دراستانی 
 
  

  هدف  ي جامعه
 نظر مورد ي  هاي عمرانی ملی و استانی در دست اجرا در استان تهران در دوره شاغل در طرح منتخب نیروي انسانی ،در این طرح هدف ي  جامعه

  .باشد می
  

  واحد آماري
، واحـد آمـاري   نظـر  مورد ي  هاي عمرانی ملی و استانی در دست اجرا در استان تهران در دوره شاغل در طرح هاي انسانی منتخب هریک از نیرو

  .دهد این طرح را تشکیل می
  

  گیري نمونهچارچوب 
سـطح   دردر زمـان آمـاري   ملـی و اسـتانی   هاي عمرانی  حال اجراي طرح درو تجهیزاتی  تاسیساتی ي پیمانکاري ساختمانی،ها شرکتفهرست 

   .دهد میاین طرح را تشکیل  گیري نمونه، چارچوب است  هدست آمد  از منابع ثبتی بهستان تهران که ا
  

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

  .دهد گیري این طرح را تشکیل می استان 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   ترتیب به این .استگیري  نمونه در این طرح، روش آمارگیري

 پس از تکمیل ها سشنامهپر. دشو ها فرستاده می این شرکت رایانشانیبه  رایانامهطرح از طریق  ي پرسشنامهصورت نمونه انتخاب و  به گیري نمونه
  .شوند یا نمابر به مرکز آمار ایران ارسال می اده از اینترنتبا استف

  
  زمان آمارگیري 

  .است بوده 1393 ماه سال مردادزمان آمارگیري این طرح، 
  

  زمان آماري
 .شده است وريآگرد 1393 سالاول  ي هماه ششاطالعات 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  اول ي نیمهدر 

  :دنشو بندي می زیر طبقه گروه به شرح 26در  است که بوده عمرانی

  تعداد اقالم مورد  عنوان گروه
  روهدر گ آمارگیري

  9    .................................................................................................................................................................  نقل  حمل وآالت  ماشینرانندگان 
  11    ..........................................................................................................................................................................  سنگین  هاي ماشینرانندگان 

  5    .....................................................................................................................................................................   ساختمان ي کارهاي بنایی ابنیه
  4    ...... ................................................................................................................................................................................................  چوبی بند  قالب
  4    ....... ................................................................................................................................................................................................  فلزي بند  قالب

  4    ..............................................................................................................................................................................................................  بند  آرماتور
  3    .........................................................................................................................................................................................................ی بتنکارهاي 
  6    ......................... ................................................................................................................................................................   ساختمانساز  اسکلت

  2    ....................................................................................................................................................................  ساختمان ساز  پنجرهآهنگر در و 
  3    ......................................................................................................................................................  ساختمان   ي ابنیه کار آسفالتو  کار عایق

  4    ..............................................................................................................................................................................................................   کار سیمان
  3    .................................................................................................................................................................................................................  کار  سنگ
  2     ................................................................................................................................................................................................................   کار  کاشی

  2    ...................................................................................................................................................................................................................... کار گچ
  5    .............................................................................................................................................................................  راه   ي  ابنیهتراش  سنگبنا و 

  3    ...................................................................................................................................................................................  راه و محوطه  کار آسفالت
  14    ..................................................................................................................................................................................  ابنیه  تاسیسات کش  لوله

  2    ..............................................................................................................................................................................................   تاسیساتی کار عایق
  2    .................................................................................................................................................................................................................  ساز  کانال
  3    .............................................................................................................................................................................................ساختمان کش  سیم
  5    ........................................................................................................................   فشار ضعیف و حفاظت کاتودیک بند مفصلو  کش کابل
  4    ....................................................................................................................................................................  فشار قوي  بند مفصلو  کش کابل

  2    .......................................................................................................................................................................................................................   کارگر
  3    ..................................................................................................................................................................................................................   بر شیشه

  2    ...................................................................................................................................................................................................   نقاش ساختمان
  2    .........................................................................................................................................................................................................   کار آلومینیوم

  
    دستمزد ساعتیتعریف 

نقدي یـا   صورت طور ثابت و به به ،یا خدمتی مشخص در مدت یک ساعت، مبلغی است که شخص در مقابل انجام کار منظور از دستمزد ساعتی
  .کند غیرنقدي دریافت می

  مفیـد  است از پرداختـی بـراي انجـام کـار    نظر است که عبارت عمرانی دولت مورد هاي پروژهشاغل در دستمزد نیروي انسانی  ،در این طرح     
   .مزایاي قانونی آنتمامی  عامل انجام کار با احتساب
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  ها هیافت ي گزیده
  
  
  

در  هـاي عمرانـی ملـی و اسـتانی در سـطح اسـتان تهـران        شاغل در طـرح انسانی   دستمزد نیرويتغییرات متوسط درصد  ترین بیش وکمترین 
در زیـر  ) 1392 اول ي نیمـه ( مشابه سـال قبـل   ي نیمه و )1392 دوم ي  نیمه( قبل ي نیمه  هرگروه، نسبت بهتفکیک به  1393 لسا  اول ي نیمه
  :شده است ارائه

  
  حمل و نقل آالت  ماشینگروه رانندگان 
 اقالم متوسط دستمزد نیروي انسانی ي  مقایسه .استحمل و نقل آالت  ماشینرانندگان  قلم از دستمزد انواع رانندگان و کمک 9این گروه شامل 

افـزایش   تـرین  بیش ،در این میان .باشند میداراي افزایش این گروه ها در دستمزدتمامی  که دهد مینشان  قبل  ي دورهبا ه ردر این دواین گروه 
 .باشددرصد می 6/23 با» ي تریلی راننده« مربوط بهآن  افزایش و کمتریندرصد  2/27 با» ي دامپرراننده « متوسط دستمزد ساعتی مربوط به

کـه   ندداراي افـزایش هسـت  ها دسـتمزد امی تمـ  ،سال قبـل مشابه  ي  دورهبا  1393اول  ي نیمهي حاصل از آمارگیرنتایج   ي مقایسهدر  همچنین
 دستمزد سـاعتی  افزایش و کمترین درصد 9/34 با »سواري -ماشین هاي سبک   ي راننده« ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به بیش

  .است درصد 1/26 با» جرثقیل هاي کفی ي راننده« مربوط به
  

  سنگین  هاي ماشینگروه رانندگان 
 اقـالم  دستـمزد نیروي انسـانی متوسط   ي مقایسه .استسنگین  هاي ماشینرانندگان  قلم از دستمزد انواع رانندگان و کمک 11این گروه شامل 

افـزایش   ترین بیش ،در این میان .باشند میداراي افزایـش این گروه ها در دستمزد تمامیکه  دهد مینشان  قبل ي دورها بدر این دوره این گروه 
   مربـــــوط بــــه کمتــــرین افــــزایش آن و درصــــد 3/26 بــــا» غلتــــک ي راننــــده« متـــــوسط دســــتمزد ســــاعتی مربــــوط بــــه 

نشـان  نیـز   سال قبـل مشابه  ي دورهبا  1393اول  ي نیمه حاصل از آمارگیرينتایج  ي  مقایسه .استدرصد  6/23 با »درجه دوجرثقیل ي راننده«
 ي راننـده «سـاعتی مربـوط بـه     ترین افزایش متوسط دستمزد میان، بیشاین  در .باشد این گروه داراي افزایش میهاي دستمزددهد که تمام  می

  .استدرصد  4/27با » درجه دوجرثقیلراننده ي «کمترین افزایش مربوط به و  3/35 با» دراگ الین بیل مکانیکی و
  

  ساختمان   ي گروه کارهاي بنایی ابنیه
دستمزد ساعتی نیـروي  متوسط  ي مقایسه .استساختمان  ي درکارهاي بنایی ابنیهشاغل قلم از دستمزد انواع نیروي انسانی  5این گروه شامل 

     ،میـان   در ایـن  .باشـند  مـی ایـن گـروه داراي افـزایش    ها در دسـتمزد  کـه تمـامی  دهـد   شـان مـی  ن قبل ي ورهدبا  دوره در اینانسانی این گروه 
 بـا » دودرجـه   کـار  سـفت بنـاي   «به   و کمترین افزایش درصد 8/25 با» بناي نماچین درجه دو«ه افزایش متوسط دستمزد ساعتی ب  ترین بیش

 م ایـن اقـال تمـامی   در ، سـال قبـل  مشابه   ي دورهبا  1393اول  ي نیمهي نتایج حاصل از آمارگیر  ي مقایسه در ،همچنین .تعلق دارد درصد  1/23
 2/29 بـا » بناي نماچین درجه دو«ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به  بیش که شود مینیروي انسانی مشاهده دستمزد گروه رشد 

  .است درصد 5/24 با» دودرجه  کار سفتبناي « دستمزد ساعتی مربوط بهکمترین افزایش متوسط  درصد و
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  چوبی بند  قالبگروه 
 نشان قبل ي دورهبا در این دوره گروه  دستمزد نیروي انسانی اینمتوسط  ي مقایسه. استبند چوبی  قلم از دستمزد انواع قالب 4ل این گروه شام

افـزایش متوسـط دسـتمزد سـاعتی      تـرین  بیش ،میان در این .باشند میتقریباً مشابهی داراي افزایش این گروه ها در دستمزد که تمامیدهد  می
  ي مقــایسه  در . اسـت  درصـد  23/1 بـا  »بند قالب کمک نجار« و کمترین افزایش مربوط به درصد 25/4 با »دودرجه  بند نجار قالب« به  مربـوط
اقالم این گروه رشد دسـتمزد نیـروي انســانی مشــاهده     تمامی  درنیز  لسال قببه مشا ي دوره با 1393اول  ي نیمهآمارگیري  حاصل ازنتـایج 

مربوط کمترین افزایش و درصد  2/28 با» یکدرجه  بند قالب نجار«ساعتی مربوط به افزایش متوسط دستمزد  ترین بیش، در این میان .شود می
  .باشد درصد می 1/26 با »بند قالب نجار کمک« به
  

  فلزي بند  قالبگروه 
 قبـل  ي دورهبا در این دوره دستمزد نیروي انسانی این گروه متوسط   ي مقایسه .استبندهاي فلزي  قلم از دستمزد انواع قالب 4 این گروه شامل

   افـزایش متوسـط دسـتمزد سـاعتی بـه      تـرین  بـیش در ایـن میـان،    . باشند میه داراي افزایش این گروه ها در دستمزد که تمامیدهد  نشان می
نتـایج    ي مقایسـه  در . تعلـق دارد  صـد در 0/22 بـا » یـک فلزي درجه  بند قالب« به کمترین افزایشو  درصد 8/23 با» ساز فلزي درجه دو قالب«

در . شود رشد دستمزد نیروي انسانی مشاهده می ،اقالم این گروهتمامی  درنیز  سال قبلمشابه   ي دورهبا  1393اول  ي نیمهحاصل از آمارگیري 
 بـه مربـوط   ،کمتـرین افـزایش  و  درصـد  2/29 بـا » دو درجـه فلـزي   ساز قالب« افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به ترین بیش، میاناین 

  .است درصد 5/25 با» فلزي درجه یک بند قالب«
  

  گروه آرماتوربند 
نشـان   قبل ي دورهبا در این دوره  انسانی این گروهدستمزد نیروي متوسط  ي مقایسه .استدستمزد انواع آرماتوربندها  از قلم 4 این گروه شامل

ـ ـافزایش متوسـط دستمـ   ترین بیش،  در این میان . باشند میداراي افزایش  این گروهها در دستمزد که تمامی دهد می کمـک   « هـــ ی بـزد ساعت
اول  ي نیمهحاصل از آمارگیري  نتایج ي مقایسـه در .تعلق دارددرصد  6/23 با» آرماتوربندسر«  بهکمترین افزایش و  درصد 1/25 با »بند آرماتور
 افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط بـه  ترین بیشکه  شود مشاهده می اقالم افزایش دستمزد تمامی درنیز سال قبل مشابه  ي دورهبا  1393

  .است درصد 2/25 با »آرماتوربندسر« مربوط بهکمترین افزایش  و درصد 6/26 با» درجه دوآرماتوربند «
  

  گروه کارهاي بتنی
نشان  لقب ي با دوره  دورهدر این دستمزد نیروي انسانی این گروه متوسط  ي مقایسه .است کارهاي بتنیقلم از دستمزد انواع  3این گروه شامل 

بنـاي  کمـک  « افزایش متوسط دستمزد سـاعتی بـه   ترین بیشدر این میان،  .باشند داراي افزایش می این گروهها در دستمزد که تمامیدهد  می
حاصـل از آمـارگیري    نتـایج   ي مقایســه  در ،همچنـین  .تعلق دارد درصد 2/23 با» کار بناي بتن«به  شافزایکمترین و  درصد 1/24 با »کار بتن
 افـزایش  تـرین  بـیش  کـه   شـود  رشد دستمزد نیروي انسانی مشاهده می ،اقالم این گروهتمامی  سال قبل درمشابه  ي دوره با 1393اول  ي نیمه

رصـد  د 5/24 بـا » کارهاي بتنی استادکار«و کمترین افزایش مربوط به  درصد 9/25 با» کار بناي بتنکمک «ربوط به م متوسط دستمزد ساعتی
   .است

  
  ساختمان ساز  اسکلتگروه 

ا ـبدر این دوره ی این گروه ـانـدستـمزد نیروي انسوسط ــمت ي  مقایسه .استان ــساختم انساز قلم از دستمزد انواع اسکلت 6این گروه شامل 
افـزایش   تـرین  بـیش در ایـن میـان،    .باشـند  میداراي افزایش این گروه ها در دستمزد که تمامی دهد مینشان  ها ، مانند سایر گروهلـقب ي دوره

 6/23 بـا   »اسـکلت  کـار  جـوش « دستمزد ساعتی بـه متوسط کمترین افزایش و  رصدد 3/25 با» ساز سکلتاکمک « متوسط دستمزد ساعتی به
اقالم این گروه رشد  یتمام در ،سال قبلمشابه  ي دورهبا  1393اول  ي نیمهحاصل از آمارگیري نتایج  ي مقایسهدر  ،همچنین .تعلق دارد درصد

کمترین و  درصد 5/28 با» ساز کمک اسکلت« دستمزد ساعتی مربوط بهیش متوسط افزا ترین بیش که شود میدستمزد نیروي انسانی مشاهده 
  .است درصد 7/25 با» سکلتا کار جوش« بهمربوط افزایش 

  
  



 13                                                                       1393 اولي  نیمه  -  هاي عمرانی نتایج آمارگیري از دستمزد نیروي انسانی شاغل در طرح

 

  ساز ساختمان  و پنجره در گروه آهنگر
 بـا در ایـن دوره  نیروي انسانی این گروه دستمزد متوسط   ي مقایسه .استن ساختماساز  پنجرهقلم از دستمزد آهنگران در و  2این گروه شامل 

 و» یـک سـاز درجـه   آهنگـر در و پنجـره  «متوسط دستمزد سـاعتی   ،باشند می  هر دو قلم این گروه داراي افزایشکه  دهد مینشان  قبل ي دوره
 ي با دوره 1393اول  ي نتایج حاصل از آمارگیري نیمه ي مقایسهدر  .داشته استافزایش  ،درصد 1/22حدود  »درجه دو ساز آهنگر در و پنجره«

 ودرصـد   3/24 از افزایش دستمزدي معادل به ترتیب »یکدرجه  ساز و پنجره در آهنگر«و  »دودرجه  ساز و پنجره در آهنگر« ،مشابه سال قبل
  .ندبرخوردار درصد 3/23
  

  ساختمان  ي ابنیه کار آسفالت و کار عایقگروه 
  دسـتمزد نیـروي انسانــی    متوسـط    ي مقایسـه  .اسـت سـاختمان   ي ان ابنیـه کـار  آسـفالت و ان کـار  عایق قلم از دستمزد انواع 3گروه شامل  این

تـرین افـزایش    در این میان، بیش .باشند می داراي افزایش این گروهها در دستمزدمامی تکه  دهد مینشان  لقب ي  دورهبا در این دوره  این گروه
و کمتـرین افـزایش   درصـد   8/22  بـا » کـار  کار و آسفالت عایقکمک « و» درجه یک آسفالت کار و کار عایق«به مربوطمتوسط دستمزد ساعتی 

با  1393اول  ي نیمهحاصل از آمارگیري نتایج  ي مقایسهدر  .استدرصد  3/22با » درجه یک کار کار و آسفالت عایق«مربوط به دستمزد ساعتی 
کمـک  «افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربـوط بـه    ترین بیش که شود میها دیده موارد افزایش دستمزد تمامی درنیز  لسال قب مشابه ي دوره
   .است درصد 5/23 با» دوکار درجه  و آسفالت کار عایق« بهدستمزد ساعتی مربوط  کمترین افزایش درصد و 7/24 با» کار آسفالت و کار عایق

  
   کار سیمانگروه 

ي قبل نشـان   این دوره با دوره درنیروي انسانی این گروه دستمزد متوسط   ي مقایسه .استان کار سیمانقلم از دستمزد انواع  4این گروه شامل 
قلـم   بـه مربـوط  افزایش متوسـط دسـتمزد سـاعتی     ترین بیش، در این میان .باشند میداراي افزایش  این گروهها در دستمزدمامی تکه  دهد می

 ي مقایسـه در  .تعلق دارد درصد 2/22 با » درجه یک کار سیمان« بهمربوط  دستمزد ساعتی کمترین افزایشو  درصد 4/24 با »کش بندکمک «
 اقالم ایـن گـروه رشـد دسـتمزد نیـروي انسـانی مشـاهده        تمامی در نیزسال قبل مشابه  ي دورهبا  1393اول  ي نیمهحاصل از آمارگیري نتایج 

 کار سیمان« مربوط بهکمترین افزایش و  درصد 5/26 با» درجه دو کار سیمان«افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به  ترین بیشکه  شود می
   .باشد می درصد 2/24 با» درجه یک

  
  کار  سنگگروه 

نیـز   قبـل  ي دوره بـا در ایـن دوره  نیروي انسانی این گروه دستمزد متوسط  ي  مقایسه .استکاران  سنگ انواع قلم از دستمزد 3 این گروه شامل
 کار سنگ« افزایش متوسط دستمزد ساعتی به ترین بیشدر این میان،  .باشند میداراي افزایش  این گروهها در دستمزدمامی تکه دهد  نشان می
نتـایج   ي  مقایسـه در  .تعلـق دارد  درصـد  6/23» دودرجـه   کار سنگ« دستمزد ساعتی بهمتوسط کمترین افزایش و درصد  2/24 با» درجه یک

در  .شود میرشد دستمزد نیروي انسانی مشاهده  ،اقالم این گروه تمامی در نیز سال قبلمشابه  ي  دورهبا  1393اول  ي نیمهحاصل از آمارگیري 
مربوط  ساعتی دستمزدمتوسط کمترین و  درصد 7/26 با  »دوکار درجه سنگ« افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به ترین بیش، این میان

  .استدرصد  8/25 با »ابزارزن سنگ پالك« به
  

   کار  کاشیگروه 
و » یـک کـار درجـه    کاشی«که  این گروه هر دو قلم نیروي انسانیساعتی دستمزد متوسط  .استان کار  یکاشقلم از دستمزد  2 این گروه شامل

 ي نیمـه حاصل از آمـارگیري  نتایج  ي  مقایسهدر  .دنباش میي پیش  به دورهنسبت  درصد 3/24یکسان داراي افزایشاست  »دو کار درجه کاشی«
 کـار   کاشـی «کـه   شـود  انسـانی مشـاهده مـی   دستمزد نیـروي   این گروه، رشد هر دو قلم مربوط بهدر نیز  سال قبلمشابه  ي دورهبا  1393اول 

   .استتري  ایش بیشنسبت به قلم دیگر داراي افز درصد 6/26 با» دو درجه
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  کار گچگروه 
نسـبت بـه    مشـابه  تقریبـاً افـزایش   داراياین گروه هر دو قلم نیروي انسانی دستمزد متوسط  .استان کار گچقلم از دستمزد  2شامل  این گروه

حاصـل  نتایج   ي مقایسهدر  .تري نسبت به قلم دیگر برخوردار است از افزایش بیش درصد 6/23 با» دودرجه  کار گچ« کهد نباش میي پیش  دوره
 شـود  مـی این گروه، رشد دستمزد نیروي انسانی مشاهده  هر دو قلم مربوط بهدر  نیز سال قبلمشابه  ي دورهبا  1393اول  ي نیمهاز آمارگیري 

  .برخوردار استي تر افزایش بیشاز  درصد 8/25 با» دودرجه  کار گچ« ساعتی مربوط بهمتوسط دستمزد  که
  

  راه   ي ابنیهتراش  سنگ گروه بنا و
 بـا در ایـن دوره  ي انسانی ایـن گـروه   نیرودستمزد متوسط   ي مقایسه .استراه  ي ابنیهتراش  سنگ قلم از دستمزد انواع بنا و 5این گروه شامل 

افزایش متوسط دسـتمزد سـاعتی    ترین بیش ،در این میان .باشند میداراي افزایش  این گروهها در دستمزدمامی تکه  دهد مینشان  قبل ي دوره
 .تعلـق دارد  درصـد  5/22 بـا » تراش درجه دو سنگ«به  متوسط دستمزد ساعتی کمترین افزایشو  درصد 5/23 با» بندکش کارهاي سنگی« به

 بـه  مربـوط  متوسط دسـتمزد سـاعتی  است که  آننمایانگر  نیز سال قبلمشابه  ي دورهبا 1393اول  ي نیمهحاصل از آمارگیري نتایج  ي مقایسه
داراي  درصـد  2/26 با» دوچین درجه  بناي سنگ«دستمزد ساعتی افزایش و متوسط  ترین بیشداراي  درصد 9/27 با» کارهاي سنگی بندکش«
   .است مترین افزایشک
  

  راه و محوطه کار آسفالتگروه 
 ي دوره بـا در ایـن دوره  نیروي انسانی این گـروه   دستمزدمتوسط   ي مقایسه .استکاران راه و محوطه  قلم از دستمزد آسفالت 3این گروه شامل 

زایش متوسط دستمزد سـاعتی مربـوط   اف ترین بیش ،در این میان .باشند میداراي افزایش  این گروهها در دستمزدمامی تکه  دهد مینشان  قبل
 ي  مقایسهدر  .است درصد 3/21 با» آسفالت کش ماله«متوسط دستمزد ساعتی مربوط به کمترین افزایش و  درصد 6/21 با» آسفالت کارگر«ه ب

 ،دراین میـان  .شود میمشاهده  ساعتیموارد رشد دستمزد تمامی  در نیز سال قبلمشابه  ي دورهبا  1393اول  ي نیمهحاصل از آمارگیري نتایج 
 دستمزد ساعتی مربـوط بـه  متوسط کمترین افزایش و  درصد 2/24 با» آسفالت کش ماله«ش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به افزای ترین بیش

  .است درصد 1/24 با» آسفالت کارگر«و» آسفالت مباشر«
  

  ابنیه تاسیساتکش  لولهگروه 
 با در این دوره نیروي انسانی این گروه دستمزدمتوسط  ي مقایسه .استابنیه  تاسیسات هاي کش قلم از دستمزد انواع لوله 14این گروه شامل 

ش متوسط دستمزد ساعتی افزای ترین بیش ،در این میان .باشند می داراي افزایش این گروهها در دستمزدمامی ت که دهد مینشان  قبل ي دوره
درصد  6/21 با »درجه یک سی کار وي پی« بهمربوط دستمزد ساعتی  متوسطکمترین افزایش و  درصد 9/25 با» دودرجه  کار چدن« مربوط به

دستمزد نیروي  اقالم این گروه افزایش تمامی در ،سال قبلمشابه  ي  دورهبا  1393اول  ي نیمهحاصل از آمارگیري نتایج  ي مقایسهدر  .است
کمترین و  درصد 6/31 با» درجه دو کار چدن« یش متوسط دستمزد ساعتی مربوط بهافزا ترین بیش، در این میان .شود میانسانی مشاهده 

  .است درصد 7/27 با» شوفاژکار-کش درجه یک لوله « مربوط به آنافزایش 
  

  ی  تاسیسات کار عایقگروه 
 قبل ي دورهبا در این دوره انسانی این گروه   نیروي دستمزدمتوسط  ي مقایسه .است تاسیساتی انکار عایقدستمزد  قلم از 2گروه شامل   این

 9/24 با» تاسیساتی درجه دو کار عایق« متوسط دستمزد ساعتی ،در این میان .باشند میداراي افزایش  هر دو قلم این گروهکه  دهد مینشان 
 ي دورهبا  1393اول  ي نیمهحاصل از آمارگیري  نتایج ي مقایسه .است »تاسیساتی یکدرجه  کار عایق« نسبت به تري داراي افزایش بیشدرصد 
تري نسبت  بیشداراي افزایش  درصد 8/29 با »تاسیساتی دودرجه  کار عایق « توسط دستمزد ساعتیاست که م آن بیانگرنیز قبل   سالمشابه 

  .استبه قلم دیگر این گروه 
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  ساز کانالگروه 
ان ـنش قبل ي دوره بادر این دوره نیروي انسانی این گروه دستمزد متوسط   ي مقایسه .استن اساز کانالقلم از دستمزد  2این گروه شامل 

اراي د درصد 7/24 با» یکساز درجه  کانال« ساعتی متوسط دستمزد ،دراین میان. باشد میداراي افزایش  این گروههر دو قلم ه ک دهد می
آن است که متوسط  بیانگر ي مشابه سال قبل نیز دوره با 1393ي اول  آمارگیري نیمه ي نتایج حاصل از مقایسه. استتري  افزایش بیش

  .این گروه است تري نسبت به قلم دیگر داراي افزایش بیش درصد 1/33 با »درجه دو کانال ساز«ساعتی  دستمزد
  

  ساختمان کش  سیمگروه 
 قبل ي دوره بادر این دوره نیروي انسانی این گروه دستمزد متوسط   ي مقایسه .استساختمان   کش سیمقلم از دستمزد انواع  3این گروه شامل 

 استاد« بهمربوط افزایش متوسط دستمزد ساعتی  ترین بیش ،در این میان .استداراي افزایش  این گروهها در دستمزدمامی تکه  دهد مینشان 
 .است درصد 2/25 با »کش درجه یک ساختمان سیم« بهمربوط دستمزد ساعتی متوسط و کمترین افزایش درصد  2/26 با» ساختمان شک سیم
گروه، رشد دستمزد نیروي انسانی  اقالم این تمامیدر نیز  سال قبلمشابه  ي دورهبا  1393اول  ي نیمهحاصل از آمارگیري  یجنتا ي مقایسهدر 

کمترین افزایش و  درصد 9/32 با» ساختمان درجه دو کش سیم« افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به ترین بیش که شود میمشاهده 
   .است درصد 6/31 با» ساختمان کش سیمکار استاد« دستمزد ساعتی مربوط بهمتوسط 

  
  فشار ضعیف و حفاظت کاتودیک  بند مفصلو  کش کابلگروه 

نیروي انسانی این گروه  دستمزد ي مقایسه .استبند فشار ضعیف و حفاظت کاتودیک  کش و مفصل از دستمزد انواع کابلقلم  5این گروه شامل 
افزایش متوسط  ترین بیش ،در این میان .باشند میداراي افزایش این گروه ها در دستمزدمامی ت که دهد مینشان  قبل ي دوره بادر این دوره 

 0/23 با »هاي حفاظت کاتودیک فنی سیستم کارگر« و کمترین افزایش بهدرصد  6/25 با »ضعیف فشار کش درجه دو کابل«دستمزد ساعتی به 
رشد  گروهاقالم این  تمامیدر  ،سال قبلمشابه   ي دورهبا  1393اول ي نیمه حاصل از آمارگیري نتایج ي مقایسه ،همچنین .درصد تعلق دارد

 9/32 با »فشار ضعیف دوکش درجه کابل«افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به  ترین بیش که دهد را نشان میدستمزد نیروي انسانی 
   .استدرصد  1/28 با» ضعیف کش فشار کابلاستادکار « دستمزد ساعتی مربوط بهمتوسط کمترین افزایش و  درصد

  
  فشار قوي  بند مفصلو  کش کابلگروه 

 بادر این دوره انی این گروه ـدستمزد نیروي انس  ي ایسهـمق .است ار قويـد فشـبن کش و مفصل لـواع کابـاز دستمزد انقلم  4امل ـاین گروه ش
افزایش متوسط دستمزد ساعتی  ترین بیشدر این میان،  .باشند داراي افزایش می این گروهها در دستمزدمامی تکه دهد  نشان می قبل ي دوره

 3/24 با» قوي کش فشار کابلکمک « بهمربوط  دستمزد ساعتیمتوسط کمترین افزایش و درصد  6/25 با» قوي کش فشار کابل استادکار« به
اقالم این گروه، رشد  تمامیدر نیز  قبلسال مشابه  ي دورهبا  1393اول ي  نیمه حاصل از آمارگیرينتایج   ي مقایسهدر  .تعلق دارددرصد 

 با» قوي کش فشار کابل استادکار«افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به  ترین بیش، در این میان .شود دستمزد نیروي انسانی مشاهده می
   .است درصد 6/34 با» فشار قوي کش کابلکمک « دستمزد ساعتی مربوط بهکمترین افزایش و  درصد 1/41
  

  کارگري گروه 
دهد که هر دو قلم داراي  قبل نشان می ي متوسط دستمزد نیروي انسانی این گروه در این دوره با دوره ي مقایسه .استقلم  2این گروه شامل 

 ي در مقایسه .استدرصد  2/25با » ساده کارگر«افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به  ترین بیشدر این میان،  .باشند میاندکی افزایش 
تري نسبت به قلم  داراي افزایش بیشدرصد  4/29 با» ساده کارگر« ،مشابه سال قبل ي با دوره 1393اول  ي نتایج حاصل از آمارگیري نیمه

 .استدیگر این گروه 
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  بر  گروه شیشه
دهـد کـه    می قبل نشان  ي انسانی این گروه در این دوره با دوره نیرويدستمزد  ي مقایسه .استبر  از دستمزد انواع شیشهقلم  3این گروه شامل 

 5/24 بـا  »درجـه یـک   بـر  شیشه«به افزایش متوسط دستمزد ساعتی  ترین بیشدر این میان،  .باشند میدستمزد تمامی اقالم آن داراي افزایش 
نتـایج حاصـل از آمـارگیري     ي در مقایسـه  .تعلـق دارد  درصـد  1/24 بـا » بر شیشهکمک « به دستمزد ساعتیمتوسط و کمترین افزایش  درصد
افـزایش   تـرین  بـیش که شود  میهده رشد دستمزد نیروي انسانی مشا ،در تمامی اقالم این گروهنیز مشابه سال قبل  ي با دوره 1393اول  ي نیمه

 بـا » یـک درجـه   بر شیشه«ساعتی مربوط به درصد و کمترین افزایش دستمزد  1/31با » درجه دو بر شیشه«متوسط دستمزد ساعتی مربوط به 
  .استدرصد  4/28
  

  گروه نقاش ساختمان 
که هر دو قلـم   دهد قبل نشان می ي نیروي انسانی اقالم این گروه در این دوره با دوره دستمزد متوسط ي مقایسه و استقلم  2این گروه شامل 

 3/25بـا   »سـاختمان یـک  نقـاش درجـه   «مربوط به دستمزد ساعتی  افزایش متوسط ترین بیشدر این میان،  .دنباش می دستمزدداراي افزایش 
در هر دو قلم مربوط به ایـن گـروه،    ،مشابه سال قبل ي با دوره 1393اول  ي نتایج حاصل از آمارگیري نیمه ي در مقایسه همچنین .است درصد

 8/27بـا   »نقـاش درجـه دو سـاختمان   « مربوط به دستمزد ساعتی افزایش متوسط ترین بیش شود که نسانی مشاهده میرشد دستمزد نیروي ا
  .استدرصد 

  
  کار  آلومینیوم

دو قلـم  دهد که هـر   قبل نشان می ي ره با دورهانسانی اقالم این گروه در این دو  متوسط دستمزد نیروي ي مقایسه .استقلم  2این گروه شامل 
در  .اسـت درصد  1/25 با» یککار درجه  آلومینیوم«به مربوط  ترین افزایش متوسط دستمزد این میان بیش در .باشند می دستمزدداراي افزایش 

مربوط به این گروه، رشـد دسـتمزد نیـروي    در هر دو قلم  نیز مشابه سال قبل ي با دوره 1393اول  ي نتایج حاصل از آمارگیري نیمه ي مقایسه
  .است درصد 1/28 با »کار درجه دو آلومینیوم«افزایش مربوط به  ترین بیششود که  انسانی مشاهده می

  
هاي مختلف برحسب گروه  هاي عمرانی شاغل در طرح نیروي انسانی دستمزد ساعتی متوسطو  این نشریه، حداقل، حداکثر 7تا  1در جداول     

  .ارایه شده است) 1392اول ي نیمه(ي مشابه سال قبل نیمهو ) 1392دومي  نیمه(قبل  ي نیمهنسبت به  آنو درصد تغییرات 
  
  

  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آماري هاي جدول
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و گروه  آالت حمل و نقل حداکثر، متوسط و درصد تغییرات دستمزد ساعتی نیروي انسانی منتخب گروه رانندگان ماشین ،حداقل-1
  1393اولي  نیمه: هاي سنگین رانندگان ماشین

  عنوان

 درصد تغییر نسبت به  )ریال(دستمزد ساعتی 

  ي مشابه  نیمه  ي قبل  نیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
 سال قبل

           نقل آالت حمل و رانندگان ماشینگروه 

 34/9 25/0 62523 81574 50000    ...........................................سواري  –هاي سبک ماشین  ي راننده

 27/9 25/4 82859 100000 75000    ..............................تراك میکسر  –ي مخزن متحرك بتن راننده

 28/6 25/6 81401 100000 71861   ..................................   تانکر کمپرسی باري و –ي کامیون راننده

 27/4 23/6 90994 106250 75000   ............. ................................................................   ي تریلی راننده

......................................   تراك ي لیفت راننده .. ........... .. ................   53115 81250 70409 24/3 26/9 

......................................   ي دامپر راننده .. ........... .. ............ .. ...........   50000 80000 63515 27/2 28/7 

 28/3 25/8 61809 75000 50000   ...........................................................................   ي تراکتور راننده

............. ................................   هاي کفی ي جرثقیل راننده .. ...........   68737 110000 85532 23/8 26/1 

 30/5 25/6 62261 73375 55952   ....................................   حمل و نقلآالت  ي ماشین کمک راننده

       هاي سنگین گروه رانندگان ماشین

 29/5 24/4 104517 125000 78110   ....................................   سایدبوم –گذار هاي لوله ماشین  ي راننده

.............................................  ي درجه یک جرثقیل  راننده ...........    78110 125000 104282 24/9 28/6 

............. ................................   ي درجه دو جرثقیل راننده .. ...........   62488 106250 85109 23/6 27/4 

......   الین ي بیل مکانیکی و دراگ راننده .. ........... .. ........... ............   81880 112500 95165 25/1 35/3 

......   زروبولد یک ي درجه راننده .. ........... .. ........... ............ .. ...........   78110 125000 100108 25/0 27/9 

......   زروبولد دوي درجه  راننده .. ........... .. ............ .. ........... .. ...........   68737 100000 84500 25/2 28/8 

......................................  ي لودر  راننده .. ........... .. .............. .. ...........    83371 100000 93986 24/8 32/8 

 28/9 24/9 100299 112500 87483   ............. ................................................................   ي گریدر راننده

 32/7 26/3 76102 93375 64878   ............. ................................................................  غلتک ي  راننده

 33/9 25/7 110329 137321 85000   .....................فینیشر  –کنی هاي آسفالت پخش ماشیني  راننده

...... آالت سنگین ي ماشین کمک راننده .. ........... .. ........... ............   57500 87500 70643 24/2 35/0 
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ـ   ي نیروي انسانی منتخب گروه کارهاي بنایی ابنیهدستمزد ساعتی  درصد تغییرات و متوسط ،حداقل، حداکثر -2 گـروه     اختمان،س
  1393اولي  نیمه :بند فلزي بند چوبی و گروه قالب البق

  عنوان

 درصد تغییر نسبت به  )ریال(دستمزد ساعتی 

  مشابه  ي نیمه  قبل  ي نیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
 سال قبل

           ساختمان  ي گروه کارهاي بنایی ابنیه

......کار درجه یک  بناي سفت .. ........... .. .............. .. ........... .............    70000 135000 98329 23/2 24/6 

......کار درجه دو  بناي سفت .. ........... .. ..........................................    62488 112500 81046 23/1 24/5 

...... کار کمک بناي سفت .. ........... .. ...............................................    55750 87500 65688 23/3 25/3 

 26/0 24/4 115742 137500 87500   ..............................................................   بناي نماچین درجه یک

 29/2 25/8 99602 125000 64000   ................................................................   بناي نماچین درجه دو

      بند چوبی گروه قالب

......................................   سرنجار .. ........... .. ........... ............ .. ...........   93000 160000 122666 24/7 27/8 

 28/2 24/3 107414 143723 80000   ..............................................................   بند درجه یک نجار قالب

 27/3 25/4 89434 120000 65000   ................................................................   بند درجه دو نجار قالب

......................................   بند کمک نجار قالب .. ........... .. ................   47491 90000 68331 23/1 26/1 

       فلزيبند  گروه قالب

..................................   درجه یکفلزي ساز  قالب .. ........... .. ...........   85000 145000 113957 22/5 25/8 

 29/2 23/8 95486 125000 74375    ..............................................................   درجه دوفلزي ساز  قالب

......   بند فلزي درجه یک قالب .. ........... .. .............. .. ........... .............   80000 130000 106188 22/0 25/5 

......   بند فلزي درجه دو قالب .. ........... .. ..........................................   75000 106250 89680 22/6 26/6 
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 گـروه  و ، گروه کارهاي بتنیبند دستمزد ساعتی نیروي انسانی منتخب گروه آرماتور درصد تغییرات و متوسط ،حداقل، حداکثر -3
  1393اولي  نیمه: ساختمان ساز اسکلت

  عنوان

 درصد تغییر نسبت به  )ریال(دستمزد ساعتی 

  ي مشابه نیمه  ي قبل  نیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
 سال قبل

           گروه آرماتوربند

......................................سرآرماتوربند  .. ........... .. ..........................    87500 137500 117457 23/6 25/2 

......................................  آرماتوربند درجه یک  .. ........... .. .............    80375 125000 102103 24/8 25/9 

......................................  آرماتوربند درجه دو  .. ........... .. ...............    68375 110000 84190 24/7 26/6 

......   کمک آرماتوربند .. ........... .. ................... ........... .. ....................   50000 90000 68054 25/1 26/5 

      گروه کارهاي بتنی

........  کارکارهاي بتنی  استاد ........... .. ............................................    87500 145000 119183 23/3 24/5 

......   کار بناي بتن .. ........... .. ...........................................................   75000 132500 102699 23/2 25/0 

......  کار  کمک بناي بتن .. ........... .. ................................................    58500 93750 75236 24/1 25/9 

       ساختمان ساز گروه اسکلت

........   ساز درجه یک اسکلت ........... .. ............................................   81250 143750 124302 24/8 27/9 

......   ساز درجه دو اسکلت .. ........... .. ..............................................   75000 125000 104568 24/2 28/4 

 28/5 25/3 82187 100000 62500   ........................................................................   ساز کمک اسکلت

 25/7 23/6 108430 130000 81250    ........................................................................  کار اسکلت  جوش

......  اسکلت  کار کمک جوش .. ........... .. .............................. ...........    62488 100000 80297 24/0 26/0 

 26/2 23/7 95455 110000 78110   .......................................................................................   کار برش
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گـروه   ساز ساختمان، و پنجرهدر  دستمزد ساعتی نیروي انسانی منتخب گروه آهنگرو درصد تغییرات متوسط ، حداقل، حداکثر -4
  1393اولي  نیمه: کار گروه سنگ کار و گروه سیمان ساختمان، ي  کار ابنیه آسفالت کار و عایق

  عنوان

 درصد تغییر نسبت به  )ریال(دستمزد ساعتی 

  ي مشابه نیمه  ي قبل نیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
 سال قبل

           ساز ساختمان پنجره گروه آهنگر در و

......  درجه یک  ساز در و پنجره آهنگر .. ........... .. .............. .. ...........    83734 145000 111696 22/1 23/3 

......  درجه دو  ساز آهنگر در و پنجره .. ........... .. .............................    68737 130000 93429 22/1 24/3 

      ساختمان ي کار ابنیه کار و آسفالت گروه عایق

......   کار درجه یک کار و آسفالت عایق .. ........... .. .............. .. ...........   79875 130000 104112 22/8 23/8 

......   دو کار درجه کار و آسفالت عایق .. ........... .. .............................   68125 118000 85599 22/3 23/5 

......   کار کار و آسفالت کمک عایق .. ........... .. ..................................   56239 95000 68566 22/8 24/7 

      کار گروه سیمان

......................................   درجه یک کار سیمان .. ........... .. ..............   83125 130000 106517 22/2 24/2 

......................................   کار درجه دو سیمان .. ........... .. ................   70000 110000 89670 23/3 26/5 

.............................................................................   کش بند ...........   68375 112500 94759 24/0 26/1 

......................................   کش کمک بند .. ........... .. ............ .. ...........   54750 93750 69488 24/4 26/2 

      کار گروه سنگ

......................................   کار درجه یک سنگ .. ........... .. ................   87500 143750 119405 24/2 26/2 

 26/7 23/6 101496 128000 75000   .......................................................................   کار درجه دو سنگ

......................................   ابزارزن سنگ پالك .. ........... .. ................   91375 125000 106423 24/1 25/8 
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 بنـا و  کـار، گـروه   گروه گـچ  کار،  دستمزد ساعتی نیروي انسانی منتخب گروه کاشی درصد تغییرات و متوسط ،حداقل، حداکثر -5
  1393اولي  نیمه :کار راه و محوطه راه و گروه آسفالت ي  تراش ابنیه سنگ

  عنوان

  درصد تغییر نسبت به  )ریال(دستمزد ساعتی 

  ي مشابه نیمه  ي قبل  نیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
 سال قبل

            کار   گروه کاشی

......................................کار درجه یک   کاشی .. ........... .. ...............    87500 137500 115813 24/3 26/2 

 26/6 24/3 97992 118750 75000    ......................................................................کار درجه دو   کاشی

       کار گروه گچ

 24/9 23/3 116374 135000 81250   ........................................................................   درجه یک کار گچ

 25/8 23/6 97356 125000 68750   ..........................................................................   درجه دو کار گچ

      راه ي تراش ابنیه سنگ و گروه بنا

......................................   تراش درجه یک سنگ .. ........... .. ...........   104185 130000 119082 22/9 26/3 

......................................   تراش درجه دو سنگ .. ........... .. .............   81597 115000 100041 22/5 26/6 

......   چین درجه یک بناي سنگ .. ........... .. ...................................   93000 130000 113516 22/9 26/4 

......   چین درجه دو بناي سنگ .. ........... .. ........... ..........................   77125 115000 95661 22/6 26/2 

......  کش کارهاي سنگی  بند .. ........... .. .............................. ...........    82994  112500 97345 23/5 27/9 

       کار راه و محوطه گروه آسفالت

...................................... مباشر آسفالت .. ........... .. ........... .............   90000 162500 128201 21/5 24/1 

......   کش آسفالت ماله .. ........... .. ................... ........... .. ....................   76011 125000 93561 21/3 24/2 

......................................   کارگر آسفالت .. ........... .. ........... .............   61000 100000 74357 21/6 24/1 
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 گـروه  ابنیـه و  تاسیسـات  کـش   دستمزد ساعتی نیروي انسانی منتخب گـروه لولـه   درصد تغییرات و متوسط ،حداقل، حداکثر -6
  1393اولي  نیمه: تاسیساتیکار  عایق

  عنوان

 درصد تغییر نسبت به  )ریال(دستمزد ساعتی 

  ي مشابه  نیمه  ي قبل  نیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
 سال قبل

           ابنیه تاسیسات کش  گروه لوله

......................................   تاسیسات استادکار  .. ........... .. ...............   115640 150000 135267 23/1 28/1 

........................................   اي دنده –کش درجه یک لوله .. ...........   104827 125000 115008 23/6 28/4 

......  اي دنده –کش درجه دو لوله .. ........... .. ...................................   84012 106250 97446 24/6 29/3 

.....................................   شوفاژکار –کش درجه یک لوله .. ...........   96580 143750 118597 23/9 27/7 

 28/2 23/0 120681 143750 96250   ......................... ................................   هاي فوالدي کار لوله جوش

......   کار درجه یک چدن .. ........... .. ................................................   96430 145000 116157 23/2 29/3 

......   کار درجه دو چدن .. ........... .. ..................................................   81446 125000 98911 25/9 31/6 

......  کار درجه یک سی وي پی .. ........... .. .............................. ...........   91375 140000 110010 21/6 29/6 

......................................  کار درجه دو سی وي پی .. ........... .. ...........   73875 120000 93817 24/0 30/8 

......  کار درجه یک آزبست .. ........... .. ..............................................   93732 145000 112325 23/3 29/8 

......................................   کار درجه دو آزبست .. ........... .. ...............   75500 125500 92482 23/1 30/6 

 29/6 24/3 119587 137500 112000   ............ ................................   هاي مسی کش درجه یک لوله لوله

......  مسیهاي  کار لوله جوش .. ........... .. .............................. ...........   93732 135000 114244 23/8 29/9 

......   هاي مسی کار لوله شاگرد جوش .. ........... .. ............................   62488 100000 77648 23/5 30/1 

       یتاسیساتکار  گروه عایق

.....................................   سیساتیاعایق کار درجه یک ت .. ...........   91375 137500 113996 23/3 27/1 

.......................................   سیساتیات دوعایق کار درجه  .. ...........   75500 115000 94967 24/9 29/8 
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 سـاختمان،  کـش  ساز،گروه سـیم  نیروي انسانی منتخب گروه کانالدستمزد ساعتی  درصد تغییرات و متوسط ،حداقل، حداکثر -7
ي، گـروه  کـارگر  گـروه ، بنـد فشـار قـوي    کش و مفصل فشار ضعیف و حفاظت کاتودیک، گروه کابلبند  کش و مفصل کابل گروه

  1393اولي  نیمه: کار بر، گروه نقاش ساختمان و گروه آلومینیوم شیشه

  عنوان
 درصد تغییر نسبت به  )ریال(دستمزد ساعتی 

  ي مشابه نیمه  ي قبل  نیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
 سال قبل

           ساز گروه کانال

......................................  ساز درجه یک  کانال .. ........... .. ...............    97500 145000 120618 24/7 28/6 
 33/1 24/4 102100 120000 79597    ......................................................................  ساز درجه دو  کانال

      کش ساختمان گروه سیم
........................................  ساختمان  کش استادکار سیم .. ...........    110809 143750 131059 26/2 31/6 

......................................  ساختمان  کش درجه یک سیم .. ...........    103053 125000 114433 25/2 31/9 
........................................  ساختمان  کش درجه دو سیم .. ...........    81413 106250 95503 25/4 32/9 

 حفاظت بند فشار ضعیف و کش و مفصل گروه کابل
 کاتودیک

     

......   کش فشار ضعیف استادکار کابل .. ........... .. ............................    112413 143750 128216 24/5 28/1 
 30/8 25/0 112630 128000 96430    ..............................................   کش درجه یک فشار ضعیف کابل
 32/9 25/6  94759 106250 82333    ................................................   کش درجه دو فشار ضعیف کابل

 30/0 24/1 131199 160250 112017    ...................................   هاي حفاظت کاتودیک سیستم استادکار
......   هاي حفاظت کاتودیک فنی سیستم کارگر .. ........... .. ...........    79087 120000 103113 23/0 29/8 

      بند فشار قوي کش و مفصل گروه کابل
.......................................   کش فشار قوي استادکار کابل .. ...........    124962 181250 158661 25/6 41/1 

.....................................   کش درجه یک فشار قوي کابل .. ...........    111602 150000 134140 25/3 39/2 
.......................................   کش درجه دو فشار قوي کابل .. ...........    84050 125000 110006 24/9 37/8 

 34/6 24/3 90222 105000 71625    ......................... ................................   کش فشار قوي کمک کابل
       گروه کارگر

......   سرکارگر .. ........... .. ................. .. ........... .. ..................................   56239 100000 76243 25/0 27/7 
......................................   کارگر ساده .. ........... .. .............................    45000 68750 56446 25/2 29/4 

       بر گروه شیشه
......  بر درجه یک  شیشه .. ........... .. .................................................    93391 118750 104714 24/5 28/4 
......  بر درجه دو  شیشه .. ........... .. ...................................................    76238 106250 87853 24/3 31/1 

 30/9 24/1 69792 87500 61179    ............. ................................................................  بر  کمک شیشه
       گروه نقاش ساختمان
............. ................................نقاش درجه یک ساختمان  .. ...........    93000 140598 118177 25/3 26/9 
..................................  نقاش درجه دو ساختمان  .. ........... .. ...........    77125 124976 98159 24/9 27/8 

       کار گروه آلومینیوم
......  کار درجه یک  آلومینیوم .. ........... .. ..........................................    96250 140598 118131 25/1 27/5 

......................................  کار درجه دو  آلومینیوم .. ........... .. ............    77125 124976 97974 24/9 28/1 
  


