
 
 1400نیمسال دوم  - استان تهران هاي عمرانیدستمزد نیروي انسانی شاغل در طرح

 
 

سانی شاغل در طرحاز  آمارگیري طرح ستان تهران توسط صورت شش به 1365هاي عمرانی از سال دستمزد نیروي ان ماهه در سطح ا
 شود.مرکز آمار ایران اجرا می

ي ها ارسال پرسشنامهبا  )قلم 109( عمرانی هايطرح هاي انسانی شاغل درساعتی نیرو دستمزد اطالعات مربوط به آمارگیري،این  در
سطح مجري طرح هايپیمانکارياز طریق رایانامه به تعدادي از  همربوط سهاي عمرانی در   در طرحشود. این آوري میتهران جمع تانا
 شده است.  اجراهمان سال  دوم یمهآوري اطالعات مربوط به نراي جمعب 1400ماه سال  اسفند

 هاي عمرانی در نیروهاي انســـانی شـــاغل در طرحســـاعتی برخی از  دســـتمزد متوســـطحاصـــل از این آمارگیري،  نتایج بر اســـاس
 :شوده مییزیر اراجدول به شرح  مشابه سال قبل قبل و دوره و تغییرات آن نسبت به دوره 1400سال دوم نیم

 

 و درصد تغییرات آن نسبت به 1400 نیمسال دومهاي عمرانی در هاي انسانی شاغل در طرحمتوسط دستمزد ساعتی منتخبی از نیرو
 مشابه سال قبل قبل و دوره دوره

 عنوان

درصد تغییر  متوسط دستمزد ساعتی (ریال)
 نسبت به

 اول نیمه 
 1400 

درصد تغییر 
 نسبت به

 دوم نیمه 
1399 

 1399 دومنیمه 1400 اول نیمه 1400 دوم نیمه

 30,43 6,06- 373250 518254 486833 تریلی راننده

 40,72 8,97- 316118 488660 444850 لودر راننده

 37,57 0,19 358738 492572 493500 یک کار درجهبناي سفت

 25 20,61- 366718 577383 458404 یک آرماتوربند درجه

 45,39 7,84- 394851 622956 574089 یک درجهساز اسکلت

 32,60 9,59- 358049 525125 474786 یک کار درجهسیمان

 29,90 7,35- 421153 590469 547083 یک کار درجهکاشی

 12,29 8,62- 541381 665227 607917 استادکار تاسیسات

 23,86 2,51- 247780 314813 306911 کارگر ساده

 
کابل کش درجه دو فشار «افزایش و ترین درصد داراي بیش 17,53با  »راك تیفتراننده ل«در بین تمامی اقالم مورد آمارگیري، 

 اند.قبل بوده در متوسط دستمزد ساعتی نسبت به دوره کاهش بیشترینداراي  کاهش درصد 26,39با  »قوي 

سه  ساعتی در این دوره با دوره همچنین، مقای شان می متوسط دستمزد  سال قبل ن شابه  ساعتی دهد که بیشم ستمزد  ترین افزایش د
 »کمک کابل کش فشار قوي«دستمزد ساعتی مربوط به  بیشترین کاهشدرصد و  51,98با  »آلومینیوم کاردرجه یک  «مربوط به 

 درصد بوده است. 14,70با 
در بخش داده ها و اطالعات آماري / ســاختمان و مســکن /  www.amar.org.irتفصــیلی این طرح در درگاه ملی آمار به آدرس   نتایج

 نشریات قرار دارد./  قیمت و اجاره مصالح، ماشین آالت و دستمزد

 
 
 
 
 
 


