
 

  هاي عمراني  دستمزد نيروي انساني شاغل در طرح

 

 

ماهه در سطح استان تهرران توسر     صورت شش  به 5631هاي عمراني از سال  دستمزد نيروي انساني شاغل در طرحاز  آمارگيري طرح 

 .شود ايران اجرا ميمركز آمار 

ي  ارسرال ررسنرمامه  برا   (مورد 501) عمراني هاي طرح شاغل درهاي انساني  ساعتي نيرو دستمزد اطالعات مربوط به آمارگيري،اين  در

ايرن  . شرود  آوري مري  تهران جمع تاناسهاي عمراني در سطح  مجري طرح ي نمونه هاي ريمانكاريمربوط از طريق رايانامه به تعدادي از 

 . ه استشد اجراهمان سال اول ي  آوري اطالعات مربوط به نيمه راي جمعب 5617ماه سال  مرداد در طرح

 هرراي عمرانرري در  نيروهرراي انسرراني شرراغل در طرررحسرراعتي بر رري از  دسررتمزد متوسرر حاصررل از ايررن آمررارگيري،  نترراي  براسررا 

 :شود ه مييزير اراجدول به شرح  ي منابه سال قبل ي قبل و دوره و تغييرات آن نسبت به دوره 5617 اول ي نيمه
 

 و درصد تغييرات آن نسبت به 9317اول ي  هاي عمراني در نيمه هاي انساني شاغل در طرح متوسط دستمزد ساعتي منتخبي از نيرو

 ي مشابه سال قبل ي قبل و دوره دوره

 عنوان

درصد تغيير  (ريال)متوسط دستمزد ساعتي 

 نسبت به

 دومي  نيمه 

9316  

درصد تغيير 

 نسبت به

 اولي  نيمه 

9316 

 ي اول نيمه

9317 

ي دوم  نيمه

9316 

 ي اول نيمه

9316 

 18/1 14/6 930031 134009 153634 ي تريلي راننده

 13/8 10/8 931011 142786 158229 لودر  ي راننده

 8/6 8/9 966660 168149 183157 يك  ي كار درجه بناي سفت

 7/3 8/7 961061 160091 173944 يك ي  آرماتوربند درجه

 17/3 13/2 966911 192787 218328 يك ي ساز درجه اسكلت

 11/5 10/1 966739 170871 188178 يك ي  كار درجه سيمان

 14/8 16/4 961670 180130 209660 يك ي  كار درجه كاشي

 8/9 10/5 193661 210660 232752 استادكار تاسيسات

 14/3 13/6 66661 87102 98943 كارگر ساده

 

 «بندكمك آرماتور» و افزايش ترين  درصد داراي بيش 7/22با  «ساختمان دو ي نقاش درجه» تمامي اقالم مورد آمارگيري،در بين 

 .ندا ي قبل بوده در متوس  دستمزد ساعتي نسبت به دورهافزايش   كمتريندرصد، داراي  8/6با 

تررين افرزايش دسرتمزد     بريش دهرد كره    ي منابه سال قبل ننان مي ي متوس  دستمزد ساعتي در اين دوره با دوره همچمين، مقايسه 

كوار   جووش »كمترين افزايش دستمزد ساعتي مربروط بره   درصد و  1/28با  «سواري -هاي سبك راننده ماشين» ساعتي مربوط به

 .درصد بوده است 0/4با  «هاي فوالدي لوله
 

 .قابل دسترسي است www.amar.org.irگاه مركز آمار ايران به نناني  نتاي  تفصيلي اين طرح به زودي در وب
 

     

http://www.amar.org.ir/

