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زیان ۴۵۰۰ میلیارد تومانی دو 
خودروساز بزرگ در شش ماه

ایلنا- مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت 
اظهار کرد: شرکت های خودروسازی از دو سال پیش 
زیان ده هستند. هر دوره از افزایش قیمت مواد اولیه 
عقب می افتند. ایران خودرو در ۶ ماهه سال ۲۵۰۰ 
میلیارد تومان و سایپا حدود ۲ هزار میلیارد تومان 
زیان داشتند. سهیل معمارباشی در مورد پیشنهاد 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در حوزه 
خودرو اظهار داشت: یک بسته جهش تولید در این 
سازمان تهیه شده اما هنوز نهایی نشده است. این 
بسته در ۴ ســرفصل تولید و ساخت داخل، عرضه 
محصوالت در بازار، تامین منابع مالی شــرکت ها  
و قیمت گذاری تهیه شــده اســت. وی با اشاره به 
مشکالت خودروسازان وی تصریح کرد: شرکت های 
خودروسازی مشکالتی مانند تامین نقدینگی، تامین 
ارز و قیمت خودرو دارند. و شرکت های خودروسازی 
از دو سال پیش زیان ده هستند و هر دوره از افزایش 
قیمت مواد اولیه عقب می افتند. وی تصریح کرد: 
بطوریکه ایران خــودرو در ۶ ماهه ســال ۲۵۰۰ 
میلیارد تومان و سایپا حدود ۲ هزار میلیارد تومان 

زیان داشتند.
    

فرمول قیمت گذاری ۱۸خودرو 
تغییرکرد

ایسنا- رئیس شورای رقابت اعالم کرد که طی 
بررسی های صورت گرفته، فرمول قیمت گذاری 
برای بخشی از خودروها تغییر کرده است و بر اساس 
متوسط قیمت بازار، قیمت گذاری انجام می شود. 
رضا شیوا در نشست خبری با اشاره به اینکه از مهرماه 
مرکز ملی رقابت بررسی مجددی در مورد فرمول 
قیمت گذاری خــودرو انجام داد، گفــت :در مورد 
بخشی از خودروها فرمول جدید پیش بینی شده 
است که طی آن دیگر تورم بخشی که در فرمول قبلی 
سهیم بود در فرمول جدید قرار نگرفته و قیمت به 
نوعی بر اساس متوسط قیمت بازار محاسبه خواهد 
شد. رئیس شورای رقابت تاکید کرد که نکته اصلی در 
فرمول جدید این است که طی توافق صورت گرفته 
قرار است خودروسازها ظرفیت تولید را تا ۵۰ درصد 
افزایش دهند و این می تواند هزینه تولید را کاهش 
دهد. وی خودروهای مشمول قیمت گذاری جدید 
را نیز اعالم کرد و گفت که پژو پارس اتوماتیک، پژو 
۲۰۶ اتو ماتیک، ۲۰۷ پانوراما، سمند سون پالس، 
رانا پالس، رانا پالس توربو، هایما توربو s۵ دستی، 
هایما توربو s۷ اتوماتیک، k۱۳۱، ساینا s، کوئیک، 
شاهین، آریا برلیانس، چانگان و زوته مشمول فرمول 

جدید می شود.
    

در گفت و گو با ایلنا عنوان شد:
افزایش ۸۰ درصدی قیمت 

الستیک در سال جاری

رئیس اتحادیه فروشــندگان الستیک و روغن 
تهران گفت: امسال طی دو مرحله قیمت الستیک 
افزایش پیدا کرد. یک بــار ۳۰ درصد و بار دیگر ۵۰ 
درصد که در عمل تا 8۰ درصــد افزایش را تجربه 
کرد. داود ســعادتی نژاد در گفت وگو با ایلنا افزود: 
این افزایش قیمت کارشناسی نبود و از کارشناسان 
نظری نخواستند. ما که در بازار هستیم از آقایی که 
پشت میز نشسته بهتر از واقعیت بازار خبر داریم. 
انجمن تولیدکنندگان این قیمت را تصویب کرده 
و حتی ســازمان حمایت نیــز آن را مصوب نکرده 
اســت. وی افزود: بین الســتیک های سامانه ای، 
الستیک های پراید و پژو زیاد است و تقاضا نیز برای 
آن وجود دارد. ولی بقیه الستیک ها مشتری ندارند 
و در انبارها دپو می شوند به طوری که الستیک های 
دپو شــده حتی زیر قیمت دولتی در بازار هستند. 
اگر قیمت دولتی الستیک، ۱ میلیون و ۲8۰ هزار 
تومان باید باشد در بازار حتی 9۰۰ هزار تومان هم به 
فروش می رود. وی با بیان اینکه برای الستیک های 
دست دوم تقاضایی وجود ندارد، افزود: وقتی شخص 
می تواند الستیک نو با قیمت مصوب بگیرد الستیک 
دست دوم نمی خرد. مگر اینکه خودروی ثابت که 

مصرف نداشته باشد.

خبر اقتصادی
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 نرگس رسولی

 روابــط ایــران و عــراق چنــدی 
اســت که دچار تنش های سیاســی و 
اقتصادی شده اســت. حاال تنش ها از 
بازگشــت محموله های کاالیی ایران 
و معدوم ســازی آنها و انتشار گسترده 
فیلم ها در فضای مجازی فراتر رفته است. 
به نظر می رسد اصرار ایران بر دریافت 
منابــع بلوکه شــده ا ش قراردادهای 
بلندمدت را نیز در معــرض خطر قرار 

داده است.
 ایران چقدر پول در عراق دارد؟

 شرکت ملی گاز ایران میزان طلبش 
از عراق را ۶ میلیارد دالر اعالم می کند. 
ایران در سال های اخیر نسبت به صادرات 
برق به این کشور نیز اقدام کرده است. بر 
این اساس میزان مطالبات ایران بیش از 
۶ میلیارد دالر است. در عین حال وزیر 
نیرو نیز عازم عراق است و این خبر نشان 
می دهد رایزنی ها برای دستیابی به توافق 

جدید ادامه دارد. 
در هفته های گذشته نیز انتشار خبر 
واردات جــو در ازای بدهی های قبلی 
عراق به ایران سرو صدای زیادی را به پا 
کرد. حاال اما تازه ترین خبرها حکایت از 
کاهش صادرات گاز ایران به عراق دارد 
آن هم به دلیل بدهی های معوق در کنار 
اخطارهای مکرری که پاسخی از سوی 

طرف عراقی به آنها داده نشده است.
 وزرات برق عــراق چندی پیش در 
مورد کاهش صادرات گاز صحبت کرده 
بود و حاال شرکت ملی گاز در اطالعیه ای 
که بیشــتر جوابیه به وزارت برق عراق 
اســت اعالم کرده اســت که »کاهش 
صادرات گاز به عراق پس از اخطارهای 

چندباره قراردادی انجام شد.«
در این اطالعیه آمده است: »وزارت 
برق عــراق بابــت واردات گاز بیش از 
معادل ۵ میلیارد دالر به شــرکت ملی 
گاز ایران بدهکار اســت کــه مبلغ ۳ 
 TBI میلیارد دالر آن در بانک عراقی

مسدود و غیرقابل استفاده مانده و بیش 
از ۲ میلیارد دالر از بدهی سررسیدشده 
وزارت برق نیز هنوز از اســاس از طرف 
وزارت برق عراق پرداخت نشده است. 
افزون بــر اینها، طــرف عراقی، طبق 
قرارداد فی مابین، بیش از یک میلیارد 
دالر نیز به شرکت ملی گاز ایران بابت 
جرایم قــراردادی بدهــکاری دارد. 
صادرات گاز توسط شــرکت ملی گاز 
ایران به عراق، موضوعــی اقتصادی و 
تجاری است، در حالی که طرف ایرانی 
با بستانکاری بیش از ۶ میلیارد دالری از 
طرف عراقی، از هیچ منفعتی برخوردار 
نشده اســت. هدف از صادرات درآمد 
است و این پول برای غذا و دارو مصرف 
می شود، از این رو شرکت ملی گاز ایران 
پس از اخطارهای مکرر قراردادی که 
متأســفانه با بی توجهی طرف عراقی 
روبه رو شده، طبق مفاد قرارداد، نسبت 
به کاهش مقــدار گاز صادراتی اقدام 

کرده است. «
بدعهدی همسایه غربی

 هر چنــد که صــادرات گاز یکی از 
برنامه های مهــم و قدیمی ایران 

اســت اما بــه نظر می رســد 
بدعهدی های قدیمی همسایه 
جنوب غربی ایــران کار را به 
جایی رسانده است که دیگر 
تعامل یک ســویه کارســاز 

نیســت و مطالبات معوق بــا توجه به 
مسایل اقتصادی ناشی از تحریم ها اجازه 
نمی دهد فرصت بیشتری برای دریافت 

منابع بلوکه شده در نظر گرفت. 

بالتکلیفی ادامه دار
همتی امسال دو سفر رسمی برای 
دریافت مطالبات ایران به عراق داشته 
است و هر بار با لبخندهای دیپلماتیک 

مقامات این کشور روبرو شده است. 
همتــی بعــد از دیدار بــا همتای 
عراقی اش ابــراز امیــدواری کرد که 
دیدارش منجر به آزادســازی مقداری 
ارز و تزریــق آن به بازار ایران شــود. اما 

بعد از آن دیدار گفت: »از منابعی 
که در کشــور عراق داریم برای 

خریــد کاالهــای 

غیرتحریمی و اساسی استفاده کنیم.« 
در همان زمان هم حمید حســینی، 
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق باز هم 
در توییتر نوشت: »سفر آقای همتی به 
عراق و قول مساعد مقامات عراق جهت 
استفاده ایران از پول گاز و برق خود که 
در حساب بانک تجارت عراق فریز شده 
است می تواند به تعادل در بازار ارز کمک 
کند و تامیــن ارز کاالهای اساســی را 
ممکن سازد، آیا عراقی ها به قول و وعده 

خود عمل می کنند؟«
یحیی آل اسحاق هم بعد از آن دیدار از 
گشایشی صحبت کرد که با این ارزهای 

مانده در عراق ایجاد می شود و خرسند از 
این دیدار از رفع بخش زیادی از مشکالت 

اقتصادی سخن گفت.
اما آنچه از همان زمان مورد تردید بود 
وفای به عهد عراقی ها بود. علی شریعتی از 
فعاالن اتاق بازرگانی اما نیمه خالی لیوان 
روابط با عراق را دیــد و در گفت و گویی 
بدهی عراق به ایــران را نه ۴-۶ میلیارد 
دالر که ۳۲ میلیارد دالر خواند و گفت 

که »متاسفانه به دلیل 
تغییر و تحوالت دولت در 
عراق پمپاژ ارزی و استفاده از 
منابع محدود شده است. به 
طور کلی منابع ارزی زیادی در 
عراق داریم. در این شرایط ایران به دنبال 
رایزنی و مذاکره با کشورهای صادرکننده 
اســت تا بتواند ارز حاصــل از صادرات 
کاالها را به کشور بازگرداند. در سفر اخیر 
همتی، رئیس کل بانک مرکزی به عراق 
پیشنهادی از ســوی عراقی ها به ایران 
مبنی بر «ارائه کاالهای اساسی به جای 
پرداخت دالر»، مطرح شده اما با توجه 
به کاهش بودجه عراق با توجه به ارزان 
شدن قیمت نفت بعید است که عراقی ها 
به سرعت طلب ایران را پرداخت کنند. «

وی ادامــه داده بــود:» ما بــا عراق 
فعالیت هــای تجاری زیــادی داریم و 

رقم ۳۲ میلیارد دالر حاصل کل ارزهای 
صادراتی طی سال های اخیر است. به 
هر حال در شــرایط تحریم برای اخذ 
کاالهای اساسی و نهاده ها تحریم شکنی 
کردیم، همین موضوع باعث شــده که 
پرداخت بدهی عراق به ایران با ُکندی 

مواجه شود.«
روالی که هفت ماه طول کشــید و 
زمانی کــه به نتیجه نرســید و حرف و 
حدیث ها به سمتی رفت که به جای دالر 
جو وارد شود. به یکباره شرکت ملی گاز 
خبر از کاهش صادرات گاز به عراق داد تا 
نشان دهد قرار نیست در مورد بدهی ها 
رویه کج دار و مریز همچنان ادامه یابد 
و بهتر است همسایه جنوبی کشور 
سریع تر در مورد بدهی هایش 

تصمیم بگیرد.
هــر چند کــه در 
این مورد گشایشــی 
در پرداخــت بدهی ها 
روی نداد؛ امــا در این مدت باز 
هم تنش ها در میان عــراق و ایران در 
حوزه صادرات ادامه داشــت و کم نبود 
کامیون های صادراتــی که محکوم به 
ماندگاری در مرزهای عراق و فاسد شدن 
بارهایشان شــدند و ثمره ای جز زیان 
بازرگانان به همراه نداشت و در نهایت 
در آمارهای بازرگانی کاهش صادرات 
به عراق ثبت شد تا در کنار کرونایی که 
همه امور بازرگانی را تحت تاثیر قرارداده 
سایر تصمیم گیری ها هم در این ثبت آمار 

جدید موثر افتد. 
 دینار و گرفتاری مسئوالن داخلی 
 در عین حال کاهش ارزش پول ملی 
عراق هم مزید بر علــت کاهش درآمد 
ارزی ایران از عراق شده و حاال که ارزش 
پول ملی عراق ۲۳ درصد کاهش یافته 
ایران از محل صادراتش به این علت هم 
زیان دیده است. موضوعی که حسینی 
به آن اشــاره می کند:»با کاهش ارزش 
پول ملی عراق به دلیل سیاست های این 
کشــور؛ تجار عراقی در خرید کاالهای 

صادراتی ایرانی خواستار اعمال تخفیفات 
هستند، در حالی که چنین امکانی برای 
تجار ایرانی وجود ندارد و لذا با این شرایط 
ممکن است در بازارهای رقابتی شرایط 
برای صادرات محصوالت کشاورزی ما 

سخت شود.« 
 این بازرگان قدیمــی اما به نکته ای 
اشــاره می کند که حائز اهمیت است 
:»در کنار تمام موضوعات عنوان شــده 
اما کمیسیون مشترک بازرگانی ایران 
و عراق تشکیل نشــده ۶ سال است که 
برگزار نشده و حال این که مسئوالن و 
مقامات کشورهای رقیب صادراتی ما به 
عراق دائما در حال برگزاری نشست های 
بازرگانی و تجاری مشترک با مسئوالن 
و مقامات عراقی هستند، اما مسئوالن ما 

بیشتر درگیر مسائل داخلی اند.« 
همه این ها نشان می دهد رقبا در حال 
سهم گیری از بازار همسایه غربی هستند، 
درست در شرایطی که مقامات عراقی با 
استناد به تحریم، قرارگیری در لیست 
سیاه اف ای تی اف و مشکالت داخلی شان 
از ایران تقاضای تحمل بیشــتر دارند، 
مذاکراتشان با دیگر کشورها پرقدرت 
در حال انجام است. این به معنای تغییر 

شرایط اقتصادی دو کشور است؟

 عراق و ایران وارد فاز جدید تجاری می شوند؟

قهر اقتصادی با همسایه غربی 

حمید حسینی: با کاهش 
ارزش پول ملی عراق تجار 

عراقی در خرید کاالهای 
صادراتی ایرانی خواستار 

اعمال تخفیفات هستند، در 
حالی که چنین امکانی برای 

تجار ایرانی وجود ندارد 

رقبا در حال سهم گیری از 
بازار همسایه غربی هستند، 

درست در شرایطی که 
مقامات عراقی با استناد 
به تحریم، قرارگیری در 

لیست سیاه اف ای تی اف 
و مشکالت داخلی شان از 

ایران تقاضای تحمل بیشتر 
دارند، مذاکراتشان با دیگر 

کشورها پرقدرت در حال 
انجام است. این به معنای 

تغییر شرایط اقتصادی دو 
کشور است؟

وزیر راه و شهرسازی افزایش سقف وام مسکن 
را منوط به ایجاد ثبات در بازار کرده بود، اکنون 
آمار از توقف رشد ماهانه قیمت مسکن که می 
تواند نویدبخش بازگشــت آرامش به بازار باشد 

،حکایت دارد.
 بــه گــزارش خبرگــزاری مهر،محمود 
محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرســازی در مهر ماه امســال از ارائه 
درخواست وزارت راه و شهرسازی به شورای 
پول و اعتبار برای افزایش ســقف تسهیالت 
خرید مســکن خبر داده بود. با این حال تنها 
چند هفته بعــد، محمد اســالمی وزیر راه و 
شهرســازی اوایل آبــان ماه در یــک برنامه 
رادیویی درباره افزایش ســقف تســهیالت 
مســکن با عدول از این موضــع وزارت راه و 
شهرســازی و انصــراف ایــن وزارت خانه از 
تقاضای افزایش ســقف وام مســکن اظهار 
داشت: قصد داشــتیم تا ابتدا از فضای روانی 

بازار عبور کنیم؛ اوضاع و جــو فروکش کند، 
قیمت ها واقعی تر شــود، ســپس سر فرصت 

تصمیمی برای این کار بگیریم.
وی تصریح کرد: ما مراقب هستیم از اقداماتی 
که خودش تورم زاست پرهیز کنیم؛ چون اثرات 
روانی اش ما را گرفتار می کند؛ فعالً برنامه مان این 

است که کار را بیشتر و پرحجم تر پیش ببریم.
اســالمی تأکید کرد: به دنبال آن هستیم تا 
آسیب پذیری هایمان را از تورم های هیجانی غیر 

عادی بتوانیم کاهش دهیم.
رشد قیمت مسکن منفی شد

این اظهار نظر اسالمی مربوط به زمانی است 
که هنوز آمار بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن 

در آبان ماه منتشر نشده بود.
بر اســاس اعالم بانک مرکــزی، در آبان ماه 
امسال، رشد ماهانه قیمت مسکن نسبت به مهر 
ماه سال جاری متوقف شده و تنها ۱.8 درصد رشد 
داشت؛ این در حالی است که در مهر ماه امسال 

نسبت به شهریور ماه، رشد ماهانه قیمت مسکن 
۱۰ درصد بود که باالترین میزان رشد ماهانه در 

یک دهه )۱۰ سال( اخیر بوده است.
همچنین در آذر ماه امســال نسبت به آبان 
ماه، متوسط قیمت مسکن در تهران، ۱.۱ درصد 

کاهش داشت.
وزیر راه: قیمت مسکن حباب دارد

وزیر راه و شهرسازی علی رغم آنکه از توقف 
افزایش ماهانه قیمت مسکن در روزهای اخیر 
آگاه بود، اما مجدد ۲۰ آذر مــاه در گفت وگو با 
خانه ملت، از حباب دار بودن قیمت مسکن خبر 
داده بود که این اظهار نظر وی، باز هم واکنش های 
متفاوتی در پی داشت. در حال حاضر در تهران 
متقاضیان فردی و زوجین دریافت تسهیالت 
خرید مســکن می توانند به ترتیب ۱۰۰ و ۲۰۰ 
میلیون تومان دریافت کننــد؛ ضمن اینکه به 
هر دو گونه متقاضی، ۴۰ تومــان نیز وام جعاله 
پرداخت می شود که مجموعاً به ترتیب ۱۴۰ و 

۲۴۰ میلیون تومان، ســقف تسهیالت خرید 
مسکن خواهد بود. بر اساس اعالم بانک مرکزی، 
متوســط قیمت مســکن در تهران در آذرماه 
متری ۲۶ میلیــون و 9۰۵ هزار تومان اســت 
بنابراین متقاضیان فردی و زوجین خرید مسکن 
می توانند به ترتیب ۵.۲ متر مربع و 8.9 متر مربع 

از یک واحد مسکونی را خریداری کنند.
توقف رشد ماهانه قیمت مسکن در دو ماه 

اخیر، نشانه بازگشت آرامش است؟
نظرات کارشناسان در خصوص اینکه آیا همه 
این موارد مذکور، می تواند نشان دهنده بازگشت 
آرامش به بازار مسکن باشد یا خیر؟ متفاوت است. 

برخی توقف رشد قیمت مسکن را ناشی از توقف 
نوسانات قیمت دالر، سکه و دیگر بازارهای دارایی 
و موازی می دانند؛ بنابراین افزایش ســقف وام 
مسکن نمی تواند تأثیری بر قیمت این کاال داشته 
باشــد؛ اما در مقابل، برخی کارشناسان اقتصاد 
مسکن، علت توقف رشد قیمت را کاهش شدید 
قدرت خرید مسکن خانوارها عنوان می کنند که 
با توجه به کمبود ساخت و ساز مسکن، در صورت 
افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن )تقویت 
سمت تقاضا( بدون تقویت سمت عرضه )تولید 
مســکن( باز هم روند قیمتی مسکن صعودی 

خواهد شد.
محمد هاشم بت شکن، مدیرعامل اسبق تنها 
بانک تخصصی بخش مسکن در خصوص اینکه 
آیا بازار مسکن در حال حاضر به آرامش رسیده 
و کشش افزایش سقف تسهیالت خرید را دارد 
یا خیر؟ اظهار داشت: تورم بخش مسکن بیشتر 
از آنکه متأثر از افزایش سقف وام باشد، متأثر از 
شاخص های کالن اقتصادی، رشد نقدینگی و 
بازارهای موازی مسکن است که قیمت این کاال 

را افزایش داده است.

سقف فعلی وام مسکن، پاسخگوی خرید  9متر از یک واحد است

خبر

بررسی نمودارهای مرکز آمار گویای آن است که سال گذشته 
هر خانوار شهری به طور میانگین ۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان 

درآمد داشته و ۴۷ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان هزینه کرده است.
به گزارش خبرگزاری آنالین، مرکز آماردر آخرین  گزارش 
خود شــاخص های رصد جهش تولید را طبق اطالعات ثبتی 

دستگاه های اجرایی منتشر کرد.
این گزارش در فصول مختلف بــازار کار، بازار مالی، تجارت 
خارجی، شاخص های قیمت ساختمان و مسکن، هزینه و درآمد 

خانوار، توسعه کسب و کار و موارد دیگر است.
در این گزارش ما به وضعیت هزینه و درآمد خانوار در سه سال 

گذشته )بین سال های ۱۳9۶ تا ۱۳98( می پردازیم.
رشد ۳۲.۱۹ درصد درآمد خانوارشهری

متوسط درآمد سالیانه خانوار شــهری و روستایی در سال 

گذشته برابر ۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار و ۷۰۰ تومان است که نسبت 
به سال ۱۳9۶، ۳۲.۱9 رشد داشته است. متوسط درآمد خانوار 
شهری در سال ۱۳9۶ و ۱۳9۷ به ترتیب برابر ۳۶ میلیون و ۶8۴ 

هزار تومان و ۴۳ میلیون و ۴9۰ هزار تومان بود.
متوسط درآمد خانوار روستایی در سه سال گذشته تقریبا 
نصف درآمد خانوار شهری اســت. درآمد خانوار روستایی سال 
گذشــته ۲9 میلیون و ۷۰۲ هزار تومان، سال 9۷، ۲۳ میلیون 
و ۳۱۴ هزار تومان و ســال 9۶ نیز برابر ۲۰ میلیون و ۱8۴ هزار 

تومان بود.
  در سه سال گذشته 

هزینه خانوار شهری ۳۰ درصد زیاد شد
در سال های گذشــته عوامل مختلفی در رشد هزینه های 
خانوارها موثر بود. بین سال های 98 تا 9۶ هزینه خانوار شهری از 

۳۲ میلیون و 9۵۲ هزار تومان به ۴۷ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان 
رسید.

متوسط هزینه  خانوار روستایی نیز در این دوره زمانی رشد 
داشته اســت، به این صورت که از مبلغ ۱۷ میلیون و ۶۳۷ هزار 
تومان )سال ۱۳9۶( به مبلغ ۲۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در 

سال 98 رسید.
  سال گذشته ۳۴ درصد 

هزینه خانوار مربوط به مسکن بود
اقالم مختلفی همچون مســکن، بهداشــت، حمل ونقل، 
خوراکی، پوشاک و تفریحات در سبد هزینه خانوار وجود دارد. 
خانوارهای کشور سال گذشته بیشــترین هزینه را در بخش 
مسکن، سوخت و روشــنایی داشــته اند به این صورت که ۳۴ 
هزینه مربوط به این بخش است. طبق جداول آماری خانواده ها 

۱۷ میلیون و ۲۶۷ هزار تومان در این بخش هزینه کردند.   طبق 
گزارش مرکز آمار ۲۴ درصد هزینه خانوار به بخش خوراکی ها 
و مواد دخانی، ۱۲ درصد مربوط به حمل و نقل و ارتباطات، ۱۱ 
درصد بخش بهداشــت و درمان، 9 درصد هزینه لوازم و اساس 
خانوار، چهار درصد اسباب منزل، سه درصد پوشاک و سه درصد 

مربوط به تفریحات و سرگرمی است.

درآمد و هزینه خانوار شهری در سال گذشته اعالم شد


