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 هاي نشريات مركز آمار ايران نشانه 

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

  .يا عمالً وجود نداردذاتاً   ×
  .معني است جمع و محاسبه غير ممكن يا بي  ××

  .رقم كمتر از نصف واحد است
  .نظركردن است  ناچيز و قابل صرف) نسبت(رقم 

  .رقم غير قطعي است  *
  .رقم جنبه تخميني دارد  **

  .دليل حفظ محرمانگي، رقم قابل انتشار نيست به  

 هـا قبـل از   هـا و شـاخص   نسـبت   محاسـبه . ردن ارقام اسـت ها به علت سرراست ك اختالف در سرجمع
   .سرراست كردن ارقام صورت گرفته است
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 مقدمه

  هايورد هزينهاقش آن در بربا توجه به اهميت نملي و استاني هاي عمراني آوري اطالعات مربوط به دستمـزد نيروي انساني شاغل در طرحجمع

  .دولت همواره مورد توجه بوده استهاي عمراني طرح

ــاني         ســ ستمزد نيروي ان سازمان   با توجه  طرح آمارگيري از د ست معاونت امور فني  سال  کشور،   رنامه و بودجهببه درخوا سال    5631از  تا 

از سال    .شده است   ساالنه منتشر   ماهه وصورت نشريات شش   هاي کشور اجرا و نتايج آن به تانتمامي اس  ماهه در صورت شش  تهيه و به 5631

 ماهه در هر سال اجرا و نتايج آن منتشر شده است.ي ششو در دو مرحلهتهران  استان، طرح با انجام تغييراتي در سطح 5631

ــر، نتايج مربوط به  يدر نشــريه       ــال ي اولنيمهحاض ــاعتي   همراه درصــد تغييراتبه 5631س ــتمزد س  ي ق ل نســ ت به نيمهمتوســد دس

 دهد.ه ميئ( را ارا5631ي اول ي مشابه در سال ق ل )نيمهنيمه ( و5631ي دوم )نيمه

 ،اين نشريه در دفتر آمارهاي صنعت، معدن و زيربنايي مرکز آمار ايران توسد کارشناسان گروه آمارهاي مسکن و ساختمان تهيه شده است                

 گيران را در انجام وظايف ياري دهد.مسئوالن و تصميم اميدواريم که اطالعات ياد شده،
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 مشخصات اساسی طرح

  هدف 
ملی و ي عمرانی هاطرحمتوســط دســتمزد نیروي انســانی شــاغل در  يمحاســبهگردآوري آمار و اطالعات مورد نیاز براي  ،هدف از اجراي طرح

  .نظر است مورد يدوره ستان تهران دراا در اجر دست دراستانی 

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

  .باشدمی

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

  .دهدطرح را تشکیل می

  گیرينمونهچارچوب 
ست   ساختمانی، هاشرکت فهر ساتی    ي پیمانکاري  سی ستانی  هاي عمرانی حال اجراي طرح درو تجهیزاتی  تا سطح    دردر زمان آماري ملی و ا

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

  گیريواحد نمونه
شرکت  ساختمانی،   هايهر یک از  ساتی   پیمانکاري  سی سطح     و تجهیزاتی در حال اجراي طرح تا ستانی در زمان آماري در  هاي عمرانی ملی و ا

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

  روش آمارگیري 
ــتگیري نمونه  در این طرح، روش آمارگیري  ــاس  برکه   ترتیب به این  .اسـ ــرکت تعدادي از   ،گیرينمونه طرح اسـ چارچوب   موجود درهاي  شـ

  از تکمیل پس هاسشنامهپر. دشو ها فرستاده می این شرکت  رایانشانی به  رایانامهطرح از طریق  يپرسشنامه  صورت نمونه انتخاب و  به گیرينمونه
  .شوندیا نمابر به مرکز آمار ایران ارسال می اده از اینترنتبا استف

  زمان آمارگیري 
 .است بوده 1395 ماه سال مردادزمان آمارگیري این طرح، 

  زمان آماري
.شده است وريآگرد 1395 سالاول  يهماهششاطالعات مربوط به  ،اجراي طرحاز  مرحلهاین در 
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  اقالم آماري
ي هاطرحنیروي انسـانی شـاغل در   انواع قلم منتخب از  109نظر در این آمارگیري شـامل دسـتمزد    اطالعات مورد ،1395سـال   اول 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 

  5  .................................................................................................................................................   ساختمان يکارهاي 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  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
  5  ..........................................................................................................   فشار ضعیف و حفاظت کاتودیک بندمفصلو  کشکابل
  4  ................................................................................................................................................  فشار قوي  بندمفصلو  کشکابل

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

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

  
  

  دستمزد ساعتیتعریف 
ا نقدي ی صورت طور ثابت و بهبه ،یا خدمتی مشخص در مدت یک ساعت  ، مبلغی است که شخص در مقابل انجام کار   منظور از دستمزد ساعتی  

  .کندغیرنقدي دریافت می
 مفید پرداختی براي انجام کارنظر اسـت که عبارت اسـت از    عمرانی دولت مورد هايپروژهشـاغل در  دسـتمزد نیروي انسـانی    ،در این طرح      

    .مزایاي قانونی آنتمامی  عامل انجام کار با احتساب
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  هاهیافت يگزیده
  
  
  

 در هاي عمرانی ملی و اســتانی در ســطح اســتان تهرانشــاغل در طرحانســانی  دســتمزد نیرويتغییرات متوســط درصــد  ترینبیش وکمترین 
  هیارادر زیر ) 1394 ي اولنیمه( مشــابه ســال قبل نیمه و )1394ي دوم نیمه( قبل ينیمه نســبت بههرگروه، تفکیک  1395 لســا اولينیمه
  .شودمی
  

  حمل و نقل آالت ماشینگروه رانندگان 
شامل   شین رانندگان قلم از دستمزد انواع رانندگان و کمک  9این گروه  شد میحمل و نقل آالت ما سه  .با سانی     يمقای  متوسط دستمزد نیروي ان

شان   قبل يدورهبا ه ردر این دواین گروه  اقالم ساعتی مربوط به      ترینبیش که دهدمین ستمزد  سط د شین آالت   « افزایش متو کمک راننده ما
ــین هاي ســبک« مربوط بهآن ش کاهترین بیشو درصــد  3/11 با» حمل و نقل ــواري -راننده ماش ــددرصــد می 5/0 با » س با  همچنین .باش

ترین بیشکه  ندداراي افزایش دستمزد هستها دستمزدامی تم ،سال قبلمشابه  يدورها ب 1395اول  ينیمهي حاصل از آمارگیرنتایج  يمقایسه
ساعتی مربوط به      ستمزد  سط د صد  1/12 با »هاي کفیراننده جرثقیل« افزایش متو ساعتی    افزایش و کمترین در ستمزد  راننده « مربوط به د

  .باشدمی درصد 6/0ا ب» سواري -ماشین هاي سبک
  

  سنگین  هايماشینگروه رانندگان 
 قالما دستـمزد نیروي انسانیمتوسط  يمقایسه .باشدمیسنگین  هايماشینرانندگان قلم از دستمزد انواع رانندگان و کمک 11این گروه شامل 

شان   قبل يدورها بدر این دوره این گروه  ستمزد  که دهدمین شند این گروه داراي افزایش میها در تمامی د   افزایش ترینبیش، در این میان. با
ــوسط دستمزد ساعتی مربوط به    ــوط به کمترین افزایش آن و رصد د 1/18ا ب» راننده درجه دو جرثقیل« متــ هاي آسفالت  نراننده ماشی «مربــ

دهد نشان مینیز  سال قبلمشابه  يدورهبا  1395اول  ينیمه حاصل از آمارگیرينتایج  يمقایسه  .باشد درصد می  9/2 با »فینیشر  -کنی پخش
راننده درجه دو «سـاعتی مربوط به   ترین افزایش متوسـط دسـتمزد  میان، بیشاین  در .باشـد این گروه داراي افزایش میهاي دسـتمزد که تمام 
  .باشددرصد می 4/1ا ب» فینیشر -کنی آسفالت پخشهاي راننده ماشین«کمترین افزایش مربوط به و  4/19ا ب» جرثقیل

  
  ساختمان  يگروه کارهاي بنایی ابنیه

شامل   سانی     5این گروه  ستمزد انواع نیروي ان شد میساختمان   يدرکارهاي بنایی ابنیهشاغل  قلم از د سه  .با سط   يمقای ساعتی     متو ستمزد  د
ــانی این گروه  ــان مین قبل يورهدبا  دوره در ایننیروي انس ــتمزد کهدهد ش ــنداین گروه داراي افزایش میها در تمامی دس ،  در این میان. باش

ا ب  »دودرجه  نماچینبناي «مربوط به  و کمترین افزایش درصد  1/17 با» کارسفت بناي  کمک«ه افزایش متوسط دستمزد ساعتی ب     ترینبیش
صد د 8/9 سه  ،همچنین .تعلق دارد ر صل از آمارگیر  يبا مقای شابه   يدورهبا  1395اول  ينیمهي نتایج حا گروه  م ایناقالتمامی  در ،سال قبل م

شد   ستمزد  ر شاهده   د سانی م ساعتی مربوط به     بیش که شود مینیروي ان ستمزد  سط د سفت کار درجه   «ترین افزایش متو   2/25 اب» یکبناي 
  .باشدمی صددر 8/15ا ب» بناي سفت کار درجه دو « دستمزد ساعتی مربوط بهکمترین افزایش متوسط  رصد ود
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  چوبی بند قالبگروه 
شام  ستمزد انواع قالب  4ل این گروه  شد بند چوبی میقلم از د سه . با سط   يمقای سانی این  متو ستمزد نیروي ان  بلق يدورهبا در این دوره گروه د

ــوط    ترینبیش، در این میان. باشند میاین گروه داراي افزایش ها در تمامی دستمزد که دهد می نشان     به افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربــ
صد  6/15 با »نجار قالب بند درجه یک « صد  0/8ا ب »نجار قالب بند درجه دو « و کمترین افزایش مربوط به در ست  در سه  .ا نتـــــایج  يبا مقای

  .شودمیاقالم این گروه رشد دستمزد نیروي انســـانی مشـــاهده تمامی  درنیز  لسال قببه مشا يدوره با 1395اول  ينیمهآمارگیري  حاصل از
نجار قالب بند  « مربوط بهکمترین افزایش و رصــد د 8/19ا ب» ســرنجار «ســاعتی مربوط به افزایش متوســط دســتمزد  ترینبیش، در این میان

  .باشدرصد مید 4/13ا ب »درجه دو
  

  فلزي بند قالبگروه 
شامل  ستمزد انواع قالب  4 این گروه  شد بندهاي فلزي میقلم از د سه  .با سط   يمقای سانی این گروه   متو ستمزد نیروي ان  يدورهبا در این دوره د

   افزایش متوســط دســتمزد ســاعتی به ترینبیش، در این میان. باشــنداین گروه داراي افزایش میها در تمامی دســتمزد کهدهد نشــان می قبل
نتایج  يبا مقایســه .تعلق دارد صــددر 4/12 با» قالب بند فلزي درجه دو « به کمترین افزایشو  درصــد 0/15 با» درجه یکقالب ســاز فلزي  «

در . شود رشد دستمزد نیروي انسانی مشاهده می     ،اقالم این گروهتمامی  درنیز  سال قبل مشابه   يدورهبا  1395اول  ينیمهحاصل از آمارگیري  
قالب  « بهمربوط  ،کمترین افزایشو  درصد  8/26 با» قالب ساز فلزي درجه دو  « افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به    ترینبیش، این میان

  .باشدمی درصد 4/15 با» بند فلزي درجه دو
  

  گروه آرماتوربند 
شامل  ستمزد انواع آرماتوربندها می  از قلم 4 این گروه  شد د سه  .با سط   يمقای ستمزد  متو سانی این گروه د  قبل يدورهبا در این دوره  نیروي ان

    هــــــ ی بـــزد ساعتـــافزایش متوسط دستم ترینبیش، در این میان .باشندمیداراي افزایش  این گروهها در دستمزد که تمامی دهدمینشان 
حاصــل از آمارگیري  نتایج يبا مقایســه .دارد تعلقدرصــد  7/6 با» آرماتوربند درجه دو« بهکمترین افزایش و  رصــدد 5/14ا ب »ســرآرماتوربند«

افزایش متوسط دستمزد ساعتی   ترینبیشکه  شودمشاهده می اقالم افزایش دستمزد تمامی درنیز سال قبل مشابه  يدورهبا  1395اول  ينیمه
  .باشدمی رصدد 9/8ا ب »کمک آرماتور بند« مربوط بهکمترین افزایش  و رصدد 5/20ا ب» سرآرماتوربند « مربوط به

  
  گروه کارهاي بتنی

شان  ن لقب يبا دوره دورهدر این دستمزد نیروي انسانی این گروه   متوسط   يمقایسه  .باشد می کارانبتنقلم از دستمزد انواع   3این گروه شامل  
اســتادکار  « افزایش متوســط دســتمزد ســاعتی به ترینبیشدر این میان،  .باشــندداراي افزایش می این گروهها در دســتمزد که تمامیدهد می

صد  0/12 با  »کارهاي بتنی صد  5/7 با» کمک بناي بتن کار«به  شافزایکمترین و  در ســـــه  با همچنین .تعلق دارد در صل از   نتایج يمقای حا
شابه   يدوره و 1395اول  ينیمهآمارگیري  شاهده می       ،اقالم این گروهتمامی  سال قبل در م سانی م ستمزد نیروي ان شد د  ترینبیش که شود ر

ــاعتی   افزایش ــتمزد س ــط دس ــتادکار کارهاي بتنی«ربوط به م متوس ــد 6/24ا ب» اس   »  کمک بناي بتن کار«و کمترین افزایش مربوط به  درص
   .باشدرصد مید 5/17 با
  

  ساختمان ساز اسکلتگروه 
ـ  ساختم انسازقلم از دستمزد انواع اسکلت 6این گروه شامل  ـ  مت يمقایسه .باشدان میـ ه در این دوری این گروه ـ انـ دستـمزد نیروي انس وسط ـ

ــب ــقب يدورها ـ   افزایش ترینبیشدر این میان،  .باشندمیداراي افزایش این گروه ها در دستمزد که تمامی دهدمینشان  ها، مانند سایر گروهلـ
  2/6ا ب  »کمک اسکلت ساز  « دستمزد ساعتی به  متوسط  کمترین افزایش و  رصد د 6/24 با» اسکلت ساز درجه دو    « متوسط دستمزد ساعتی به   

رشد   ،اقالم این گروه یتمام در ،سال قبل مشابه   يدورهبا  1395اول  ينیمهحاصل از آمارگیري  نتایج  يبا مقایسه  ،همچنین .تعلق دارد رصد د
هده     ــتمزد نیروي انســـانی مشـــا ــودمیدسـ ــتمزد ســـاعتی افزا ترینبیش که  شـ ــط دسـ به  ،یش متوسـ لت   « مربوط  ــک کار اسـ   »جوش 

  .باشدمی رصدد 5/11با » کمک جوش کار اسکلت« بهمربوط  ،کمترین افزایشو  رصدد 7/22ا ب
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  ساز ساختمان و پنجره در گروه آهنگر
  در ایناین گروه هر دو قلم متوسط دستمزد نیروي انسانی     .باشد ساز ساختمان می  قلم از دستمزد انواع آهنگران در و پنجره  2این گروه شامل  

سبت به دوره  درصد است. با    4/16با » درجه یک ساز نجرهپ و آهنگر در «مربوط به ترین افزایش بیشباشند که  می داراي افزایشقبل  يدوره ن
سه  صل از آمارگیري نیمه مقای سال قبل نیز    با دوره 1395ي اول ي نتایج حا شابه  شد  هر دو قلم مربوط بهدر ي م ستمزد نیروي    این گروه، ر د

   باشد.تري میدرصد نسبت به قلم دیگر داراي افزایش بیش 8/24با » درجه یک سازو پنجره در آهنگر«که  شودانسانی مشاهده می

  
  ساختمان يابنیه کارآسفالت و کارعایقگروه 

شامل   این ستمزد انواع  3گروه  سفالت و ان کارعایق قلم از د شد میساختمان   يان ابنیهکارآ سه  .با سط   يمقای سانـــــی    متو ستمزد نیروي ان   د
شان   لقب يدورهبا در این دوره  این گروه ستمزد تکه  دهدمین شند می داراي افزایش این گروهها در مامی د ترین افزایش  در این میان، بیش .با

عایق کار «و کمترین افزایش مربوط به دستمزد ساعتی   درصد   7/14با » عایق کار و آسفالت کار درجه یک « به متوسط دستمزد ساعتی مربوط   
 تمامی درنیز  لسال قب مشابه يدورهبا  1395اول  ينیمهحاصل از آمارگیري نتایج  يبا مقایسه .باشدرصد مید 6/5با » و آسفالت کار درجه دو
ستمزد  ساعتی مربوط به      ترینبیش که شود میها دیده موارد افزایش د ستمزد  سط د سفالت کار درجه یک «افزایش متو   2/29ا ب »عایق کار و آ

    .باشدمی رصدد 2/12 با» عایق کار و آسفالت کار درجه دو « بهدستمزد ساعتی مربوط  کمترین افزایش رصد ود
  

   کارسیمانگروه 
شامل   ستمزد انواع   4این گروه  شد میان کارسیمان قلم از د سه  .با سط   يمقای ستمزد  متو سانی این گروه  د ي قبل این دوره با دوره درنیروي ان

شان می  ستمزد تکه  دهدن شند میداراي افزایش  این گروهها در مامی د ساعتی       ترینبیش، در این میان .با ستمزد  سط د  هبمربوط افزایش متو
صد د 7/16ا ب» سیمان کار درجه دو « ساعتی    کمترین افزایشو  ر ستمزد  صد  3/8 با »کمک بندکش« بهمربوط  د ست  در سه  .ا نتایج  يبا مقای

که  شود می انسانی مشاهده  اقالم این گروه رشد دستمزد نیروي    تمامی در نیزسال قبل  مشابه   يدورهبا  1395اول  ينیمهحاصل از آمارگیري  
ساعتی مربوط به       ترینبیش ستمزد  سط د صد د 6/25ا ب» دوسیمان کار درجه  «افزایش متو   7/16 با» ندکشب« مربوط بهکمترین افزایش و  ر

   .باشدمی درصد

  
  کار سنگگروه 

یز ن قبل يدوره بادر این دوره نیروي انسانی این گروه  دستمزد  متوسط   يمقایسه  .باشد میکاران سنگ  انواع قلم از دستمزد  3 این گروه شامل 
   افزایش متوســط دســتمزد ســاعتی به   ترینبیشدر این میان،  .باشــندمیداراي افزایش  این گروهها در مامی دســتمزدتکه دهد نشــان می

 يبا مقایسه .تعلق دارد درصد 7/0 با »سنگ کار درجه دو« دستمزد ساعتی بهمتوسط کمترین افزایش و درصد  5/15 با» سنگ کار درجه یک«
صل از آمارگیري  نتایج  شابه   يدورهبا  1395اول  ينیمهحا شاهده         ،اقالم این گروه تمامی در نیز سال قبل م سانی م ستمزد نیروي ان شد د ر

دستمزد   متوسط  کمترین و  درصد  8/31 با »سنگ کار درجه یک « افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به    ترینبیش، در این میان .شود می
  .باشدمیدرصد  0/12 با »سنگ کار درجه دو « مربوط به ساعتی

  
   کارکاشیگروه 

 به نسبت در این دوره این گروه  هر دو قلم نیروي انسانی ساعتی  دستمزد  متوسط   .باشد میان کاریکاش  قلم از دستمزد انواع  2 این گروه شامل 
ش می داراي افزایشقبل  يدوره شی کار درجه یک « ترین افزایش مربوط بهبیش که دنبا صد   5/17با » کا ست در سه  .ا صل از  نتایج  يبا مقای حا

سانی مشاهده می  دستمزد نیروي   این گروه، رشد  هر دو قلم مربوط بهدر نیز  سال قبل مشابه   يدورهبا  1395اول  ينیمهآمارگیري   که شود ان
   .باشدمیتري ایش بیشبه قلم دیگر داراي افزنسبت  رصدد 8/30ا ب» کاشی کار درجه یک«
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  کارگچگروه 
ستمزد انواع   2شامل   این گروه شد میان کارگچقلم از د سط   .با ستمزد  متو سانی  د سبت به دوره این گروه هر دو قلم نیروي ان   دارايي پیش ن
ش میافزایش  صد  4/17 با» گچ کار درجه یک« کهد نبا سبت به  از افزایش بیش در ست تري ن سه  .قلم دیگر برخوردار ا صل از  نتایج  يبا مقای حا

سانی مشاهده       هر دو قلم مربوط بهدر  نیز سال قبل مشابه   يدورهبا  1395اول  ينیمهآمارگیري   که شود میاین گروه، رشد دستمزد نیروي ان
  .برخوردار استي ترافزایش بیشاز  درصد 9/35 با» گچ کار درجه یک« ساعتی مربوط بهمتوسط دستمزد 

  
  راه  يابنیهتراش سنگ گروه بنا و

 باه در این دوري انسانی این گروه  نیرودستمزد  متوسط   يمقایسه  .باشد میراه  يابنیهتراش سنگ  قلم از دستمزد انواع بنا و  5این گروه شامل  
شان   قبل يدوره شند میداراي افزایش  این گروهها در مامی دستمزد تکه  دهدمین ساعتی       ترینبیش ،در این میان .با افزایش متوسط دستمزد 

  .تعلق دارد درصد  1/6 با» بندکش کارهاي سنگی «به  متوسط دستمزد ساعتی    کمترین افزایشو  درصد  2/17 با» سنگ تراش درجه یک   « به
سه  صل از آمارگیري  نتایج  يمقای شابه   يدورهبا  1395 اول ينیمهحا ست که   آننمایانگر  نیز سال قبل م ساعتی مربوط    ا ستمزد  سط د   به متو

سنگ چین درجه یک  « صد  1/37 با» بناي  سط   ترینبیشداراي  در ساعتی    افزایش و متو ستمزد  سنگی  «د صد  6/21 با» بندکش کارهاي   در
    .باشدمی مترین افزایشداراي ک

  
  راه و محوطه کارآسفالتگروه 

سه  .باشد میکاران راه و محوطه قلم از دستمزد انواع آسفالت   3این گروه شامل   سانی این گروه   دستمزد متوسط   يمقای  ابدر این دوره نیروي ان
شان   قبل يدوره شند میداراي افزایش  این گروهها در مامی دستمزد تکه  دهدمین ساعتی      اف ترینبیش ،در این میان .با زایش متوسط دستمزد 

سفالت   «ه مربوط ب شر آ صد  9/14 با» مبا ساعتی مربوط به      کمترین افزایش و  در ستمزد  سط د سفالت «متو صد  5/0 با» کارگر آ ست  در با  .ا
سه  صل از آمارگیري  نتایج  يمقای شابه   يدورهبا  1395اول  ينیمهحا ستمزد   تمامی  در نیز سال قبل م شد د شاهده   ساعتی موارد ر   .شود میم

دستمزد ساعتی    متوسط  کمترین افزایش و  رصد د 0/25ا ب» مباشر آسفالت  «ش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به    افزای ترینبیش ،دراین میان
  .باشدمی رصدد 4/8ا ب» کارگر آسفالت« مربوط به

  
  ابنیه تاسیسات کش لولهگروه 

 دوره در این نیروي انسانی این گروه  دستمزد متوسط   يمقایسه  .باشد میابنیه  تاسیسات   هايکشقلم از دستمزد انواع لوله  14این گروه شامل  
  ش متوسط دستمزد ساعتیافزای ترینبیش ،در این میان .باشندمی داراي افزایش این گروهها در مامی دستمزد ت که دهدمینشان   قبل يدوره با

سی لوله کش درجه یک لوله « مربوط به صد د 7/17ا ب» هاي م سط کمترین افزایش و  ر ساعتی     متو ستمزد   -لوله کش درجه دو  « بهمربوط د
سه  .باشد میرصد  د 1/5ا ب »دنده اي اقالم این گروه  تمامی در ،سال قبل مشابه   يدورهبا  1395اول  ينیمهحاصل از آمارگیري  نتایج  يبا مقای
» مسی هايجوش کار لوله « یش متوسط دستمزد ساعتی مربوط بهافزا ترینبیش، در این میان .شودمیدستمزد نیروي انسانی مشاهده    افزایش

  .دنباشمی درصد 3/15 »دنده اي -کش درجه دو لوله « مربوط بهکمترین افزایش و  درصد 8/29 با
  

  ی  تاسیسات کارعایقگروه 
 يدورها بدر این دوره انسانی این گروه  نیروي دستمزدمتوسط  يمقایسه .باشدمی تاسیساتی انکارعایقدستمزد انواع  قلم از 2گروه شامل  این
  »تاسیساتی یکدرجه  کارعایق« متوسط دستمزد ساعتی ،در این میان .باشندمیداراي افزایش  هر دو قلم این گروهکه  دهدمینشان  قبل

 آن بیانگرنیز قبل  سالمشابه  يدورهبا  1395اول  ينیمهحاصل از آمارگیري  نتایج يمقایسه .باشدمیتري داراي افزایش بیشرصد د 8/11 با
  .باشدمیتري نسبت به قلم دیگر این گروه بیشداراي افزایش  رصدد 8/24ا ب »تاسیساتی یکدرجه  کارعایق« دستمزد ساعتیتوسط است که م
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  سازکانالگروه 
ان ـشن قبل يدوره بادر این دوره نیروي انسانی این گروه دستمزد متوسط  يمقایسه .باشدمین اسازکانالقلم از دستمزد انواع  2این گروه شامل 

اراي افزایش د رصدد 8/10ا ب» ساز درجه یککانال« متوسط دستمزدساعتی ،ین میاندر ا .باشندمیداراي افزایش  هر دو قلم این گروهه ک دهدمی
 دستمزدآن است که متوسط  بیانگر ي مشابه سال قبل نیزدوره اب 1395ي اول آمارگیري نیمه ي نتایج حاصل ازمقایسه باشد.تري میبیش

  این گروه می باشد. تري نسبت به قلم دیگرداراي افزایش بیش رصدد 7/26ا ب» یکدرجه  سازکانال«ساعتی 
  

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

 بهبوط مرافزایش متوسط دستمزد ساعتی  ترینبیش ،در این میان .باشندمیداراي افزایش  این گروهها در مامی دستمزدتکه  دهدمینشان  قبل
  »کش درجه یک ساختمانسیم« بهمربوط دستمزد ساعتی متوسط و کمترین افزایش درصد  6/10ا ب» کش ساختماناستادکار سیم«
گروه، رشد  اقالم این تمامیدر نیز  سال قبلمشابه  يدورهبا  1395اول  ينیمهحاصل از آمارگیري  یجنتا يمقایسهبا . باشدمی رصدد 4/5 با

 رصدد 4/22ا ب» کش ساختماناستادکار سیم « افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به ترینبیش که شودمیدستمزد نیروي انسانی مشاهده 
   .باشدمی رصدد 3/17ا ب» ساختمان دوکش درجه سیم« ساعتی مربوط بهدستمزد متوسط کمترین افزایش و 
  

  فشار ضعیف و حفاظت کاتودیک  بندمفصلو  کشکابلگروه 
ین نیروي انسانی ا دستمزد يمقایسه .باشدبند فشار ضعیف و حفاظت کاتودیک میکش و مفصلاز دستمزد انواع کابلقلم  5این گروه شامل 

 با »هاي حفاظت کاتودیککارگر فنی سیستم«افزایش متوسط دستمزد ساعتی به  ترینبیش که دهدمینشان  قبل يدوره بادر این دوره گروه 
حاصل از  نتایج يمقایسه ،همچنین .رصد تعلق داردد 1/2ا ب »کش درجه یک فشار ضعیفکابل« بهمربوط ش کاهترین بیشو درصد  3/18

 ترینبیش که دهدرا نشان میرشد دستمزد نیروي انسانی  گروهاقالم این  تمامیدر  ،سال قبلمشابه  يدورهبا  1395 اول ينیمه آمارگیري
دستمزد ساعتی متوسط کمترین افزایش و  درصد 6/28 با »هاي حفاظت کاتودیکاستادکار سیستم«افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به 

   .باشددرصد می 7/6 با» کش درجه یک فشار ضعیفکابل« مربوط به
  

  فشار قوي  بندمفصلو  کشکابلگروه 
ن دوره در ایانی این گروه ـدستمزد نیروي انس يایسهـمق .اشدـبمی ار قويـد فشـبنکش و مفصللـواع کابـاز دستمزد انقلم  4امل ـاین گروه ش

افزایش متوسط دستمزد ساعتی  ترینبیشدر این میان،  .باشندمیداراي افزایش  این گروهها در مامی دستمزدتکه دهد نشان می قبل يدوره با
 7/3با  »کش فشار قويکمک کابل« بهمربوط  دستمزد ساعتیمتوسط کمترین افزایش و درصد  2/11 با »کش فشار قوياستادکار کابل« به

اقالم این گروه، رشد دستمزد  تمامیدر نیز  سال قبلمشابه  يدورهبا  1395اول ي نیمه حاصل از آمارگیرينتایج  يمقایسهبا  .تعلق دارددرصد 
درصد  0/21با » کش فشار قويکمک کابل«افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به  ترینبیش، در این میان .شودنیروي انسانی مشاهده می

   باشد.درصد می 9/10با » کش درجه دو فشار قويکابل«و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به 
  

  گروه کارگري 
دهد که هر دو قلم داراي قبل نشان می يمتوسط دستمزد نیروي انسانی این گروه در این دوره با دوره يمقایسه .باشدمیقلم  2این گروه شامل 

نتایج  يبا مقایسه .باشددرصد می 6/8با » ساده کارگر«افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به  ترینبیشدر این میان،  .باشندافزایش می
تري نسبت به قلم دیگر این داراي افزایش بیشدرصد  8/16 با» ساده کارگر« ،مشابه سال قبل يبا دوره 1395اول  يحاصل از آمارگیري نیمه

 .باشدمیگروه 
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  برگروه شیشه
سه  .باشد بر میاز دستمزد انواع شیشه    قلم  3این گروه شامل   سانی این گروه در این دوره با دوره  نیرويدستمزد   يمقای شان   يان دهد میقبل ن

   »یکدرجه  برشــیشــه«به افزایش متوســط دســتمزد ســاعتی   ترینبیشدر این میان،  .باشــندمیدســتمزد که تمامی اقالم آن داراي افزایش 
نتایج حاصل از آمارگیري  يبا مقایسه .تعلق دارد درصد 4/11 با»  برشیشهکمک « به دستمزد ساعتیمتوسط و کمترین افزایش  درصد 0/13 با

سانی مشا      ،در تمامی اقالم این گروهنیز مشابه سال قبل    يبا دوره 1395اول  ينیمه یش  افزا ترینبیشکه شود  میهده رشد دستمزد نیروي ان
ا ب» درجه دو برشیشه   « افزایش دستمزد ساعتی مربوط به  درصد و کمترین   9/25با  »درجه یک برشیشه   «متوسط دستمزد ساعتی مربوط به    

  .باشدرصد مید 6/15
  

  گروه نقاش ساختمان  
شامل   شد قلم می 2این گروه  سه  و با سانی اقالم این گروه در این دوره با دوره  دستمزد  متوسط  يمقای شان می  ينیروي ان که هر دو  دهدقبل ن

ــتمزدقلم داراي افزایش  ــمی دس ــط ترینبیشدر این میان،  .دنباش ــاعتی   افزایش متوس ــتمزد س ــاختمانیک نقاش درجه «مربوط به دس     »س
در هر دو قلم مربوط به این   ،مشابه سال قبل يا دورهب 1395اول  ينتایج حاصل از آمارگیري نیمه يبا مقایسه همچنین .باشدمی رصدد 3/9با 

ستمزد نیروي ا    شد د شاهده می   گروه، ر سانی م سط  ترینبیش کهشود  ن ساعتی    افزایش متو ستمزد    »ساختمان  یکنقاش درجه « مربوط به د
  .باشدمیدرصد  5/26با 
  

  کارآلومینیوم
لم دو قدهد که هر قبل نشان می يره با دورهانسانی اقالم این گروه در این دو  متوسط دستمزد نیروي   يمقایسه  .باشد قلم می 2این گروه شامل  

ستمزد داراي افزایش  شند می د ستمزد   این میان بیش در .با سط د صد  د 6/16ا ب» دوکار درجه آلومینیوم«به مربوط ساعتی   ترین افزایش متو ر
مربوط به این گروه، رشــد در هر دو قلم  نیز مشــابه ســال قبل يبا دوره 1395اول  ينتایج حاصــل از آمارگیري نیمه يبا مقایســه .دنباشــمی

  .باشدمی رصدد 6/27 با »یککار درجه آلومینیوم«افزایش مربوط به  ترینبیششود که دستمزد نیروي انسانی مشاهده می
  

هاي مختلف  برحسب گروه هاي عمرانیشاغل در طرح نیروي انسانی دستمزد ساعتی   متوسط و  این نشریه، حداقل، حداکثر  7تا  1در جداول      
  .) ارایه شده است1394اول ي نیمهي مشابه سال قبل (نیمهو ) 1394 دومي قبل (نیمه ينیمهنسبت به  آنو درصد تغییرات 

  
  

  



 نمودارها
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 یک کار درجهبناي سفت و لودر يراننده، ي تریلیرانندهدستمزد  متوسطروند تغییرات -1نمودار 
  1395 اول ينیمهتا  1391اول  ينیمهاز 

  
 

  
  یک کار درجهسیمان و ساز درجه یکاسکلت، یک آرماتوربند درجهدستمزد  متوسطروند تغییرات -2نمودار 

  1395 اول ينیمهتا  1391اول  ينیمهاز 
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  کارگر ساده ، استادکار تاسیسات ویک کار درجهکاشیدستمزد  متوسطروند تغییرات -3مودار ن
  1395 اول ينیمهتا  1391اول  ينیمهاز  
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 و آالت حمل و نقلحداكثر، متوسط و درصد تغييرات دستمزد ساعتي نيروی انساني منتخب گروه رانندگان ماشين ،حداقل -1

 1991 اولی های سنگين: نيمهگروه رانندگان ماشين

 عنوان

 درصد تغيير نسبت به دستمزد ساعتي )ريال(

 ي قبلنيمه متوسد حداكثر حداقل
 ي مشابهنيمه

 سال قبل

      نقل آالت حمل وگروه رانندگان ماشين

 0/6 0/5- 76770 106925 53676  ........................................... سواري  –هاي سبكماشين يراننده

 7/3 6/8 104621 137500 72725  ............................. تراك ميكسر  –ي مخزن متحرك بتنراننده

 4/3 4/4 100997 137500 81250  ..................................  تانكر كمپرسي باري و –ي كاميونراننده

 1/6 4/4 111332 140000 71250  .................................................................................  ي تريليراننده

 6/1 7/7 90099 115000 64449  ........................................................................  تراكي ليفتراننده

 3/1 7/8 79544 105000 60000  .................................................................................  ي دامپرراننده

 0/8 1/2 78884 105000 59875  ..............................................................................  ي تراكتورراننده

 12/1 11/1 109864 140000 75550  ...........................................................  هاي كفيي جرثقيلراننده

 11/1 11/3 81509 100000 59875  ....................................  آالت حمل و نقلي ماشينكمك راننده

      های سنگينگروه رانندگان ماشين

 11/2 7/2 126938 166725 94777  ....................................  سايدبوت –گذارهاي لولهماشين يراننده

 9/3 6/7 127264 152625 83125  ......................................................... ي درجه يك جرثقيل راننده

 19/4 18/1 118943 150000 85822  ...........................................................  ي درجه دو جرثقيلراننده

 5/4 5/6 117141 150000 85575  .............................................  اليني بيل مكانيكي و دراگراننده

 6/7 6/4 119517 150000 87500  ...........................................................  زروبولد يك ي درجهراننده

 8/4 11/0 107393 140000 78425  .............................................................  زروبولد دوي درجه راننده

 8/0 9/4 118665 156250 85575  ................................................................................... ي لودر راننده

 10/2 10/5 123229 156250 87500  ................................................................................  ي گريدرراننده

 11/8 9/8 97661 127500 70625  ................................................................................ غلتك ي راننده

 1/4 2/9 127252 175779 90000  ................... فينيشر  –كنيهاي آسفالت پخشماشيني راننده

 13/5 12/0 90225 115000 76512  ............................................  آالت سنگيني ماشينكمك راننده
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گروه    اختمان،س ینيروی انساني منتخب گروه كارهای بنایي ابنيهدستمزد ساعتي  درصد تغييرات و متوسط ،حداقل، حداكثر -1

 1991 اولی نيمه بند فلزی:بند چوبي و گروه قالبالبق

 عنوان

 درصد تغيير نسبت به دستمزد ساعتي )ريال(

 قبل ينيمه متوسد حداكثر حداقل
 مشابه ينيمه

 سال قبل

      ساختمان یگروه كارهای بنایي ابنيه

 25/2 14/1 142325 169767 94777  .............................................................. كار درجه يك بناي سفت

 15/8 13/6 111033 126250 75822  ................................................................. كار درجه دو بناي سفت

 18/7 17/1 94226 106250 68240  ......................................................................  كاركمك بناي سفت

 22/3 11/7 159563 187500 137083  ................................................................  بناي نماچين درجه يك

 20/3 9/8 131885 155000 106250  ..................................................................  بناي نماچين درجه دو

      بند چوبيگروه قالب

 19/8 10/3 167368 213200 145154  .............................................................................................. سرنجار

 19/4 15/6 150753 196154 118750  ................................................................  بند درجه يكنجار قالب

 13/4 8/0 121505 156250 80000  ..................................................................  بند درجه دونجار قالب

 14/5 15/2 95152 120663 68020  ........................................................................  بندكمك نجار قالب

      بند فلزیگروه قالب

 22/4 15/0 161721 200000 137500  ..............................................................  درجه يكفلزي ساز قالب

 26/8 14/8 138113 169754 108947  ................................................................  درجه دوفلزي ساز قالب

 22/9 13/9 146134 189971 113733  ............................................................... بند فلزي درجه يكقالب

 15/4 12/4 118500 140000 80000  .................................................................  بند فلزي درجه دوقالب
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 گروه و ، گروه كارهای بتنيبنددستمزد ساعتي نيروی انساني منتخب گروه آرماتور درصد تغييرات و متوسط ،حداقل، حداكثر -9

 1991 اولی نيمهساختمان:  سازاسكلت

 عنوان

 درصد تغيير نسبت به دستمزد ساعتي )ريال(

 ي قبلنيمه متوسد حداكثر حداقل
 ي مشابهنيمه

 سال قبل

      گروه آرماتوربند

 20/5 14/5 162425 193750 109750  ................................................................................... سرآرماتوربند 

 14/7 13/7 134880 162500 80000  ..................................................................... آرماتوربند درجه يك 

 13/5 6/7 114449 150000 81250  ....................................................................... آرماتوربند درجه دو 

 8/9 11/6 91723 118758 59875  .............................................................................  كمك آرماتوربند

      گروه كارهای بتني

 24/6 12/0 161614 202500 118750  .................................................................... كاركارهاي بتني استاد

 17/7 7/8 133254 168750 100000  .....................................................................................  كاربناي بتن

 17/5 7/5 105002 133750 87500  ......................................................................... كار كمك بناي بتن

      ساختمان سازگروه اسكلت

 21/9 21/7 163656 188750 140452  ....................................................................  ساز درجه يكاسكلت

 21/5 24/6 141807 181250 106250  .......................................................................  ساز درجه دواسكلت

 15/5 6/2 106872 137500 85000  ............................................................................  سازكمك اسكلت

 22/7 11/8 150584 185625 100000  ............................................................................ كار اسكلت جوش

 11/5 7/2 104182 137500 75822  ................................................................. اسكلت  كاركمك جوش

 20/0 12/1 132587 157500 94777  ............................................................................................  كاربرش
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 ساز ساختمان،در و پنجره دستمزد ساعتي نيروی انساني منتخب گروه آهنگرو درصد تغييرات متوسط ، حداقل، حداكثر -1

 1991 اولی نيمهكار: گروه سنگ كار وگروه سيمان ساختمان، یكار ابنيهآسفالت كار وگروه عایق

 عنوان

 درصد تغيير نسبت به دستمزد ساعتي )ريال(

 ي قبلنيمه متوسد حداكثر حداقل
 ي مشابهنيمه

 سال قبل

      ساز ساختمانپنجره گروه آهنگر در و

 24/8 16/4 155529 193750 101601  ................................................. درجه يك  سازآهنگر در و پنجره

 19/9 11/2 123888 153858 81250  ................................................... درجه دو  سازآهنگر در و پنجره

      ساختمان یكار ابنيهكار و آسفالتگروه عایق

 29/2 14/7 147866 175429 106151  .................................................  كار درجه يككار و آسفالتعايق

 12/2 5/6 114792 131250 81250  ...................................................  كار درجه دوكار و آسفالتعايق

 12/8 6/8 93114 109442 62500  .........................................................  كاركار و آسفالتكمك عايق

      كارگروه سيمان

 25/1 13/1 155038 187500 113733  .....................................................................  درجه يك كارسيمان

 25/6 16/7 127807 150000 94777  .......................................................................  كار درجه دوسيمان

 16/7 8/3 128760 162500 100000  .............................................................................................  كشبند

 17/8 8/3 98723 125221 72500  .................................................................................  كشكمك بند

      كارگروه سنگ

 31/8 15/5 171342 222500 130000  ........................................................................  كار درجه يكسنگ

 12/0 0/7 127591 156250 106292  ..........................................................................  كار درجه دوسنگ

 28/8 13/8 151082 187500 113733  ........................................................................  ابزارزن سنگ پالك
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 نا وب كار، گروهگروه گچ كار،منتخب گروه كاشي نسانيادستمزد ساعتي نيروی  درصد تغييرات و متوسط ،حداقل، حداكثر -1

 1991 اولی نيمه كار راه و محوطه:راه و گروه آسفالت یتراش ابنيهسنگ

 عنوان

 درصد تغيير نسبت به دستمزد ساعتي )ريال(

 ي قبلنيمه متوسد حداكثر حداقل
 ي مشابهنيمه

 سال قبل

      كارگروه كاشي

 30/8 17/5 168278 193750 132688  ....................................................................... كار درجه يك كاشي

 22/6 11/0 138314 179929 106250  ......................................................................... كار درجه دو كاشي

      كارگروه گچ

 35/9 17/4 171670 207871 113733  ............................................................................  درجه يك كارگچ

 22/9 10/6 134718 168750 94777  ..............................................................................  درجه دو كارگچ

      راه یتراش ابنيهسنگ و گروه بنا

 26/9 17/2 172475 218750 132688  ...................................................................  تراش درجه يكسنگ

 25/9 11/0 136884 156250 105000  ......................................................................  تراش درجه دوسنگ

 37/1 15/0 164429 218750 132688  ...........................................................  چين درجه يكبناي سنگ

 24/7 12/5 135490 166388 111875  .............................................................  چين درجه دوبناي سنگ

 21/6 6/1 131538 158750 106250  ................................................................. كش كارهاي سنگي بند

      كار راه و محوطهگروه آسفالت

 25/0 14/9 183047 217500 120000  .................................................................................  مباشر آسفالت

 12/7 5/3 121529 169579 95000  .............................................................................  كش آسفالتماله

 8/4 0/5 94207 127500 72500  .................................................................................  كارگر آسفالت
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 روهگ ابنيه و تاسيسات كش دستمزد ساعتي نيروی انساني منتخب گروه لوله درصد تغييرات و متوسط ،حداقل، حداكثر -1

 1991 اولی نيمه: تاسيساتيكار عایق

 عنوان

 درصد تغيير نسبت به ساعتي )ريال( دستمزد

 ي مشابهنيمه ي قبلنيمه متوسد حداكثر حداقل

 سال قبل

      كش تاسيسات  ابنيهگروه لوله

 22/6 13/7 185289 232500 151644 .........................................................................  استادكار تاسيسات 

 23/9 10/8 157044 181250 132688 ........................................................  ايدنده –كش درجه يكلوله

 15/3 5/1 128514 146567 100000 ............................................................ ايدنده –كش درجه دولوله

 23/5 10/6 164788 205008 133280 .....................................................  شوفاژكار –كش درجه يكلوله

 27/8 13/4 167401 204788 137500 .............................................................  هاي فوالديكار لولهجوش

 29/1 12/0 162667 204567 132688 .........................................................................  كار درجه يكچدن

 17/4 6/2 135527 169933 113733 ............................................................................  كار درجه دوچدن

 26/2 11/7 154433 202354 121315 .................................................................. كار درجه يكسيويپي

 17/2 8/3 128875 166033 106151 .................................................................... كار درجه دوسيويپي

 25/5 17/1 161495 208104 113733 ........................................................................ كار درجه يكآزبست

 21/1 13/7 129314 168338 94777 ......................................................................... كار درجه دوآزبست

 28/3 17/7 174556 208550 132688 ...............................................  هاي مسيكش درجه يك لولهلوله

 29/8 17/2 163310 200000 113733 .................................................................. مسيهاي كار لولهجوش

 20/5 10/7 110797 140363 75822 ....................................................  هاي مسيكار لولهشاگرد جوش

      كار تاسيساتيگروه عایق

 24/8 11/8 160757 193750 137500 .....................................................  سيساتياعايق كار درجه يك ت

 18/7 8/1 131765 175000 106250 ........................................................  سيساتيات دوعايق كار درجه 
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 ان،ساختم كشساز،گروه سيمنيروی انساني منتخب گروه كانالدستمزد ساعتي  درصد تغييرات و متوسط ،حداقل، حداكثر -2

وه ی، گركارگر گروه، بند فشار قویكش و مفصلبند فشار ضعيف و حفاظت كاتودیك، گروه كابلكش و مفصلكابل گروه

 1991 اولی كار: نيمهبر، گروه نقاش ساختمان و گروه آلومينيومشيشه

 عنوان

 درصد تغيير نسبت به دستمزد ساعتي )ريال(

 ي قبلنيمه متوسد حداكثر حداقل
 ي مشابهنيمه

 سال قبل

      سازگروه كانال

 26/7 10/8 173083 218750 151250  ........................................................................ساز درجه يك كانال

 20/5 6/4 137892 183750 100000  .......................................................................... ساز درجه دو كانال

      كش ساختمانگروه سيم

 22/4 10/6 172430 205229 150000  ........................................................ ساختمان  كشاستادكار سيم

 18/8 5/4 152998 192304 112500  ..................................................... ساختمان  كش درجه يكسيم

 17/3 7/4 128527 166213 91250  ....................................................... ساختمان  كش درجه دوسيم

 تحفاظ ضعيف و بند فشاركش و مفصلگروه كابل
 كاتودیك

     

 12/1 0/2- 156422 208325 125000  ..................................................  كش فشار ضعيفاستادكار كابل

 6/7 2/1- 135999 181250 112500  ................................................  كش درجه يك فشار ضعيفكابل

 16/1 4/9 124706 156250 81250  ..................................................  كش درجه دو فشار ضعيفكابل

 28/6 14/8 186739 218750 144062  ....................................  هاي حفاظت كاتوديكسيستم استادكار

 25/2 18/3 148051 162500 125106  ................................  هاي حفاظت كاتوديكفني سيستم كارگر

      بند فشار قویكش و مفصلگروه كابل

 17/8 11/2 209453 250000 178393  ....................................................... كش فشار قوياستادكار كابل

 15/5 10/3 175717 218750 125000  ....................................................  كش درجه يك فشار قويكابل

 10/9 4/0 137944 175000 87500  ......................................................  دو فشار قوي كش درجهكابل

 21/0 3/7 118546 150000 92500  ............................................................  كش فشار قويكمك كابل

      گروه كارگر

 16/2 7/7 104000 137500 78240  ...........................................................................................  سركارگر

 16/8 8/6 77642 100000 61180  ......................................................................................  كارگر ساده

      برگروه شيشه

 25/9 13/0 149304 172679 113733  ......................................................................... بر درجه يك شيشه

 15/6 12/6 124657 156250 94777  ........................................................................... بر درجه دو شيشه

 19/5 11/4 99337 125000 75822  ................................................................................. بر كمك شيشه

      گروه نقاش ساختمان

 26/5 9/3 163284 188963 148490  ........................................................... نقاش درجه يك ساختمان 

 19/1 7/6 136751 168750 106250  ............................................................. نقاش درجه دو ساختمان 

      كارگروه آلومينيوم

 27/6 11/2 163681 193750 145716  ................................................................. كار درجه يك آلومينيوت

 23/4 16/6 145023 168750 124679  ................................................................... كار درجه دو آلومينيوت




