
 .بوده است تومان میلیون 25و  39 ترتیببه و يك خانوار روستايي  يك خانوار شهري  ساالنه  متوسط هزينه0011سال در 

اينن  هدف كلي  .هاي آماري مركز آمار ايران استترين طرح ساله از مهم 05طرح آمارگيري هزينه ودرامد خانوار با قدمتي 

 0055 در سال. ها است انوار شهري و يك خانوار روستايي در سطح كشور و استانيك خ ها و درامد متوسط هزينه طرح، برآورد

خانوار نموننه در نقناط روسنتايي     01385خانوار نمونه در نقاط شهري و  01601تعداد خانوارهاي آمارگيري شده در اين طرح 

 . استبوده كشور 

 : دهد كه ان ميدر مناطق شهري و روستايي نش 0055 نگاهي به اهم نتايج طرح درسال

هزار ريال بوده است كه نسبت به رقم مشابه در سال  925,017ي يك خانوار شهري  ي كل خالص ساالنه متوسط هزينه  -

صد مربوط به در 78 هزار ريال با سهم 246,537ي خانوار شهري  كل ساالنه  هزينه از. دهد رصد افزايش نشان ميد 01 قبل

در بين . هاي غيرخوراكي بوده است درصد مربوط به هزينه 83هزار ريال با سهم  678,480هاي خوراكي و دخاني و  هزينه

هاي غيرخوراكي  در بين هزينهدرصد و  70با سهم گوشت   ني، بيشترين سهم مربوط به هزينههاي خوراكي و دخا  هزينه

.مسكن، سوخت و روشنايي بوده استهزينه درصد مربوط به  01بيشترين سهم با 

درصند   00هزار ريال بوده است كه نسبت بنه سنال قبنل،     1,124,217يك خانوار شهري   ساالنه  سط درامد اظهار شدهمتو  -

رشد متوسط درامد ساالنه خانوارهاي شهري بيشتر از رشند متوسنط هزيننه     0055بر اين اساس در سال . افزايش داشته است

درصد درامند از مشناغل منزد و ققنوي بگينري،      6.37دهد كه ن ميمنابع تامين درامد خانوارهاي شهري نشا. كل ساالنه است

  .رصد از محل درامدهاي متفرقه خانوار تأمين شده استد 1.05درصد از مشاغل آزاد كشاورزي و غيركشاورزي و 0.06

دهند  نشنان مني    0055نسبت به سال  0311مقايسه درصد خانوارهاي شهري استفاده كننده از لوازم عمده زندگي در سال  -

، 0.17بنه   0.10جناروبرقي از   ،6.18بنه   98.1از تلوزينون رنگني    ،1.11به  1.11 از اجاي گاز از ه خانوارهاي استفاده كنندهك

مايكروويو و فرهناي  ، 1.03به  0.03از  اتوميبل شخصي، 1.85به  1.80خچال فريزر از ي، 0.11به   3.18ماشين لباسشويي از 

.استتغيير يافته درصد  3.1به  6.8 از اشين ظرفشوييمو 1.00 به 0.07هالوژن دار از 

( شنبكه عمنومي  )رصد از خانوارهاي شهري براي گرما، گناز طبيعني  د 7.10نوع سوخت مصرفي  ، عمده ترين0055در سال  -

 .بوده است

درصد  0.07 ريال بوده است كه  نسبت به سال قبل هزار 519,119 يك خانوار روستايي  كل خالص ساالنه  متوسط هزينه -

هاي خوراكي  درصد مربوط به هزينه 05هزار ريال با سهم  207,034 خانوار روستاي  كل ساالنه  هزينهاز . دهد افزايش نشان مي

هاي خوراكي و  در بين هزينه. هاي غيرخوراكي بوده است درصد مربوط به هزينه 65ار ريال با سهم زه 312,085و دخاني 

هاي  درصد و در بين هزينه 5.77 بانان و فرآوردهاي آن  غالت، رشته، آرد،  دخاني، بيشترين سهم مربوط به هزينه

 .درصد مربوط به مسكن، سوخت و روشنايي بوده است 5.30غيرخوراكي، بيشترين سهم با 

درصد  0.00قبل ريال بوده است كه نسبت به سال هزار  637,132ي يك خانوار روستاي  ساالنه متوسط درامد اظهار شده -

درصد از مشاغل مزد و ققوي بگيري،  1.33دهد كه منابع تامين درامد خانوارهاي روستايي نشان مي. افزايش داشته است

 .ده استاز محل درامدهاي متفرقه خانوار تأمين ش درصد 5.30درصد از مشاغل آزاد كشاورزي و غيركشاورزي و  7.30

دهند  نشان مي  0055نسبت به سال  0311مقايسه درصد خانوارهاي روستايي استفاده كننده از لوازم عمده زندگي در سال  -

 ،1.61بنه   67.5جناروبرقي از   ،0.10بنه   95.6تلوزينون رنگني از   ، 0.11به  98.3اجاي گاز از  از كه خانوارهاي استفاده كننده

مايكروويو و فرهناي  ، 1.30به  34.1اتوميبل شخصي از ، 7.00به  52.7، يخچال فريزر از 1.01به   58.1ماشين لباسشويي از 

. و درصد تغيير يافته است 0.5به 0.4ماشين ظرفشويي از و  0.7به  1.6هالوژن دار از 

و ( عمنومي  شبكه)درصد از خانوارهاي روستايي براي گرما، گاز طبيعي 0.81عمده ترين نوع سوخت مصرفي  0055در سال  -

.درصد نفت سفيد بوده است0.00



 


 



 استان حسب بر خانوار درامد و ها ينههز متوسط

 استان و بيشترين ريال هزار  1,376,905 با تهران استان كه دهد مي نشان شهري خانوار يك ساالنه كل هزينه متوسط بررسي

 .اند داشته 0055 سال در را هزينه كمترين ريال هزار 516,201  با كرمان

 درامد متوسط كمترين ريال، هزار 711,284 با كرمان استان و بيشترين ريال هزار  1,598,844با تهران استان همچنين

 .است داده اختصاص خود به 0055 سال در را شهري يك خانوار ساالنه

 استان و بيشترين ريال هزار 843,294 با البرز استان كه دهد مي نشان روستايي خانوار يك ساالنه كل هزينه متوسط بررسي

 .اند داشته 0055 سال در را هزينه كمترين ريال هزار 253,581  با  سيستان و بلوچستان

 كمترين هزارريال، 257,938 باسيستان و بلوچستان  استان و بيشترين ريال هزار  1,151,123با البرز استان همچنين

 .است داده اختصاص خود به 0055 سال در را روستايي يك خانوار ساالنه درامد متوسط

 

 .قابل دسترسي است www.amar.org.irسازد كه نشريه اين طرح به زودي در درگاه ملي آمار به نشاني خاطر نشان مي
 

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

