
 هاي شهري و روستاييخبر برگزاري سمينار طرح آمارگيري هزينه و درامد خانوار 

 1044سال  
از  1044ساا   درامد خانوارهاي شهري و روستايي طرح آمارگيري هزينه و برخط توجيهي  –سمينار آموزشي 

  .دوش ميبرگزار   كز آمارربه صورت بر خط در مماه  فروردين 82لغايت  82تاريخ 
تاكنون اجرا  1408ترين طرح نمونه گيري مركز آمار ايران است كه از سا   درامد خانوار قديمي ه وطرح هزين
خانوار نمونه اجرا  04262  داستان با تعدا 41مناطق شهري و روستايي  در 1044اين طرح در سا  . شده است

ات اجتماعي اعضااي خاانوار،   درامد خانوار، خصوصي در اين طرح عالوه بر پرسش ريز اقالم هزينه و. شود مي
لغايات    1044اين طرح از ارديبهشات مااه   . شود مي وضع شغلي و مشخصات محل سكونت خانوار نيز پرسش

 .منتشر خواهد شد 1041سا   شهريور ادامه خواهد داشت و نتايج آن در 1041فروردين ماه 

در مناطق شهري و  1422رح درسا  نگاهي به اهم نتايج ط. است 1422آخرين نتايج اين طرح مربوط به سا  
 : دهد كه روستايي نشان مي

هزار ريا  بوده است كه نسبت به رقم  070472ي يك خانوار شهري  ي كل خالص ساالنه متوسط هزينه
هزار 117782 ي خانوار شهري ي كل ساالنه از هزينه. درصد افزايش نشان مي دهد 6/84مشابه در سا  قبل 

درصد مربوط  77هزار ريا  با سهم  476274هاي خوراكي و دخاني و  ربوط به هزينهدرصد م 87ريا  با سهم 
درصد مربوط  88راكي و دخاني، بيشترين سهم با هاي خو  در بين هزينه. هاي غيرخوراكي بوده است به هزينه
و  ، سوختدرصد مربوط به مسكن 02هاي غيرخوراكي بيشترين سهم با  و در بين هزينه گوشتي  به هزينه
 .بوده است روشنايي

هزار ريا  بوده است كه نسبت به ساا    701447ي يك خانوار شهري  ي ساالنه متوسط درامد اظهار شده  -
رشد متوساط دراماد سااالنه خانوارهااي      1422بر اين اساس در سا  . درصد افزايش داشته است 0/80قبل، 

دهاد كاه   تامين درامد خانوارهاي شهري نشاان ماي  منابع . برابر با رشد هزينه كل ساالنه استتقريباً شهري 
درصد از مشااغل آزاد كشااورزي و غيركشااورزي و     1/16درصد درامد از مشاغل مزد و حقوق بگيري،  7/48
 . درصد از محل درامدهاي متفرقه خانوار تأمين شده است 0/71
  1427نسبت باه ساا     1422لوازم عمده زندگي در سا  مقايسه درصد خانوارهاي شهري استفاده كننده از  -

باه   7/62، يخچاا  فريازر از    1/74به  8/74دهد كه خانوارهاي استفاده كننده؛ اتوميبل شخصي از نشان مي
و  6/7باه   0/2، ماشين ظرفشاويي از  1/27به  6/26، ماشين لباسشويي از 7/21به  7/21، جاروبرقي از 8/74

 .يافته است تغييردرصد  4/18به  6/18از  ويومايكرو
درصاد از خانوارهااي شاهري باراي گرماا ، گااز        6/24، عمده ترين نوع سوخت مصارفي   1422در سا   -

 .بوده است( شبكه عمومي)طبيعي
هزار ريا  بوده است كه  نسبت به  861446ي يك خانوار روستايي  خالص ساالنه ي كل متوسط هزينه  -

هزار ريا  با  148660ي خانوار روستايي ي كل ساالنه از هزينه. دهد شان ميدرصد افزايش ن 7/81سا  قبل 
درصد مربوط به  61هزار ريا  با سهم  172408هاي خوراكي و دخاني و  درصد مربوط به هزينه 42سهم 
درصد مربوط به  88هاي خوراكي و دخاني، بيشترين سهم با   در بين هزينه. هاي غيرخوراكي بوده است هزينه
درصد  44هاي غيرخوراكي، بيشترين سهم با  نان و فرآوردهاي آن و در بين هزينه غالت، رشته، ي آرد، ينههز

 .بوده است ، سوخت و روشناييمربوط به مسكن
هزار ريا  بوده است كه نسبت به سا   827488ي يك خانوار روستايي  ي ساالنهمتوسط درامد اظهار شده  -

درصد از  7/44دهد كه منابع تامين درامد خانوارهاي روستايي نشان مي. استدرصد افزايش داشته 0/87قبل 



درصد از محل  2/47درصد از مشاغل آزاد كشاورزي و غيركشاورزي و  7/44مشاغل مزد و حقوق بگيري، 
 .درامدهاي متفرقه خانوار تأمين شده است

  1427نسبت به سا   1422گي در سا  مقايسه درصد خانوارهاي روستايي استفاده كننده از لوازم عمده زند 
باه   8/02، يخچاا  فريازر از    7/48باه   4/48دهد كه خانوارهاي استفاده كننده اتوميبل شخصاي از  نشان مي

تغييار  درصاد   4/8باه   8يو از وو مايكرو 7/76به   76، ماشين لباسشويي از 2/67به  1/66، جاروبرقي از 0/74
 .رسيده است يافته
درصاد از خانوارهااي روساتايي باراي گرماا، گااز        7/71ده ترين نوع ساوخت مصارفي   عم 1422در سا   -

 .درصد نفت سفيد بوده است 0/16و ( شبكه عمومي)طبيعي
قابل  www.amar.org.irسازد كه نشريه طرح مذكور در درگاه ملي آمار به نشاني خاطر نشان مي
  .دباش دسترسي مي

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

