
 

  9311سال  اول يمهيندر هاي عمراني دستمزد نيروي انساني شاغل در طرحآمارگيري از نتایج 

 در استان تهران منتشر شد:
 

 

 

شاغل در طرحاز  آمارگيري طرح ساني  ستمزد نيروي ان سال هاي عمراني د ششبه  5631از  ستسطح  درماهه صورت  ـــا تهران  انـ

  عمراني هايطرح شاغل درهاي انساني ساعتي نيرو دستمزد اطالعات مربوط به آمارگيري،اين  در شود.مين اجرا توسط مركز آمار ايرا

شنامهمورد( 501) س سال پر آوري ، جمعتهران ستاناهاي عمراني در هاي مجري طرحيمانكاريي مربوط از طريق رايانامه به پها، با ار

 است: ريصورت زبه 5611سال  اول يمهيمربوط به ن يآمارهاشود. مي
 

سه سط قيمت تمامي مقاي سبت به دوره 501ي متو شان ميقلم مورد آمارگيري اين دوره ن  يبناي نماچين درجه»دهد كه ي قبل، ن

شين يراننده» ترين افزايش وداراي بيشرصــد د7/91 با« یك كمترين افزايش داراي  درصــد 1/1 با« سایدبوم -گذارهاي لولهما

سهبوده شان ميبا دوره اند. مقاي سال قبل نيز ن شابه  سط قيمت مربوط به دهد كه بيشي م یك  يكش درجهكابل»ترين افزايش متو

شار قوي شين يراننده»و كمترين افزايش قيمت مربوط به  درصــد 1/31با « ف بوده درصــد  5/49با « سایدبوم -گذارهاي لولهما

 است.

سه سط قيمت مقاي سبت به دوره 50ي متو شان ميقلم مهم مورد آمارگيري اين دوره ن ست، ن دهد كه ي قبل كه در جدول زير آمده ا

با  اند. مقايسهدرصد داراي كمترين افزايش بوده 3/46با « لودر يراننده» ترين افزايش وداراي بيش درصد 0/94با  «ي تریليراننده»

شان ميدوره سال قبل نيز ن شابه  صد و  7/39با « ي تریليراننده»ترين افزايش قيمت مربوط به دهد كه بيشي م كمترين افزايش در

 درصد بوده است. 1/90با  «لودر يراننده» قيمت مربوط

 

 و درصد تغييرات آن نسبت به 9311اول ي هاي عمراني در نيمههاي انساني شاغل در طرحمتوسط دستمزد ساعتي منتخبي از نيرو

 ي مشابه سال قبلي قبل و دورهدوره

 عنوان

درصد تغيير  متوسط دستمزد ساعتي )ریال(

 نسبت به

 دومي نيمه 

9311 

درصد تغيير 

 نسبت به

 اولي نيمه 

9311 

 ي اولنيمه

9311 

ي دوم نيمه

9311 

 ي اولنيمه

9311 

 64/7 42/0 182104 211191 299901 ي تریليراننده

 40/5 23/6 197623 224714 277663 لودر يراننده

 49/2 30/5 197943 226259 295380 یك يكار درجهبناي سفت

 47/4 30/8 200720 226155 295846 یك يآرماتوربند درجه

 52/2 36/8 244022 271558 371396 یك يساز درجهاسكلت

 46/9 29/8 205595 232684 301975 یك يكار درجهسيمان

 48/4 35/7 230645 252229 342222 یك يكار درجهكاشي

 56/7 40/8 265110 295076 415509 استادكار تاسيسات

 43/0 33/2 127883 137232 182847 كارگر ساده
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