
 

 هاي عمراني دستمزد نيروي انساني شاغل در طرح

 

 

ساني شاغل در طرحاز  آمارگيري طرح ستان تهران توسط صورت شش به 5631هاي عمراني از سال دستمزد نيروي ان ماهه در سطح ا

 شود.مركز آمار ايران اجرا مي

ستمزد اطالعات مربوط به آمارگيري،اين  در ساني ساعتي نيرو د سشنامهبا  مورد( 501) عمراني هايطرح شاغل درهاي ان سال پر ي ار

سطح مجري طرح ينمونه هايپيمانكاريمربوط از طريق رايانامه به تعدادي از  سهاي عمراني در  شود. اين آوري ميتهران جمع تانا

 شده است.  اجراهمان سال  دوم يآوري اطالعات مربوط به نيمهراي جمعب 5618ماه سال بهمن  در طرح

 هاي عمراني در نيروهاي انسااااني شااااغل در طرحسااااعتي براي از  دساااتمزد متوساااطحاصااال از اين آمارگيري،  نتايج بر اساااا 

 :شوده مييزير اراجدول به شرح  ي مشابه سال قبلي قبل و دورهو تغييرات آن نسبت به دوره 5618دوم  ينيمه
 

 و درصد تغييرات آن نسبت به 9318 ي دومهاي عمراني در نيمهانساني شاغل در طرحهاي متوسط دستمزد ساعتي منتخبي از نيرو

 ي مشابه سال قبلي قبل و دورهدوره

 عنوان

درصد تغيير  متوسط دستمزد ساعتي )ريال(

 نسبت به

ي اول نيمه 

9318  

درصد تغيير 

 نسبت به

 ي دومنيمه 

9317 

ي دوم نيمه

9318 

 ي اولنيمه

9318 

دوم ي نيمه

9317 

 29/7 16/0 162835 182104 211191 ي تريليراننده

 33/1 13/7 168853 197623 224714 لودر يراننده

 20/2 14/3 188170 197943 226259 يك يكار درجهبناي سفت

 26/0 12/7 179422 200720 226155 يك يآرماتوربند درجه

 17/9 11/3 230347 244022 271558 يك يساز درجهاسكلت

 18/4 13/2 196581 205595 232684 يك يكار درجهسيمان

 15/3 9/4 218740 230645 252229 يك يكار درجهكاشي

 18/8 11/3 248335 265110 295076 استادكار تاسيسات

 29/9 7/3 105667 127883 137232 كارگر ساده

 

كار سنگ»افزايش و ترين درصد داراي بيش 5/00با  «سواري -هاي سبكماشين يراننده»در بين تمامي اقالم مورد آمارگيري، 

 اند.ي قبل بودهدر متوسط دستمزد ساعتي نسبت به دوره كمترين افزايشدرصد، داراي  1/4با  «يك يدرجه

سه  ساعتي در اين دوره با دورههمچنين، مقاي ستمزد  سط د شان ميي متو سال قبل ن شابه  ستمزد دهد كه بيشي م ترين افزايش د

ساعتي مربوط به  3/44با  «دامپر يراننده»ساعتي مربوط به  ستمزد  صد و كمترين افزايش د  0/1با  «يك يكار درجهسنگ»در

 بوده است. درصد

 .اواهد گرفتقرار  www.amar.org.irدر وبگاه مركز آمار ايران به آدر   يزودبهتفصيلي در اين زمينه  در ضمن، نتايج

 


