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ارزش سهام عدالت ۲۲ برابر شد
ایلنا-  ارزش روز ۴۹ 
شرکت حاضر در پرتفوی 
سهام عدالت در پی رشد 
شــاخص و نمادهــای 
معامالتی در بازار سهام 
در حال حاضر به بیش از ۵۸۸۷ هزار میلیارد ریال 
رسیده که نشان از رشــد ۲۲ برابری ارزش سهام 
عدالت دارد. تعداد شــرکت های حاضر در پرتفوی 
سهام عدالت ۴۹ شرکت هستند که ارزش مقطع 
واگذاری آنها ۲۶۶ هزار و ۳۶۳ میلیارد ریال است. 
بر این اســاس با توجه به تورم اقتصادی و در پی آن 
رشد شاخص و افزایش قیمت سهام شرکت ها در 
بازار سرمایه، ارزش روز پرتفوی بیش از ۴۹ میلیون 
مشمول سهام عدالت افزایش یافته و در حال حاضر 
به ۵۸۸۷هزار و ۳۰۶میلیارد ریال رسیده است. در 
این خصوص نگاهی به پرتفوی سهام عدالت نشان 
می دهد از ۴۹ شرکت حاضر در این سبد تعداد ۳۶ 
شرکت بورسی هستند که ارزش مقطع واگذاری 
آنها ۲۲۷ هزار و ۸۲۵ میلیارد ریال می باشد و ارزش 
روز آنها به ۵۸۵۱هزار و ۳۴۱میلیارد ریال افزایش 
یافته است که حکایت از رشد بیش از ۲۲.۱درصدی 

ارزش اسمی سهام عدالت مشموالن دارد.
    

بورس ر کورد  زد
شــاخص کل بورس 
اوراق بهــادار تهران در 
پایان معامــالت دیروز 
با رشــد ۴۹ هزار و ۴۶۵ 
واحد روبه رو شد و به رقم 
یک میلیون و ۳۹۱ هزار و ۴۴ واحد رسید. همچنین 
شاخص کل با معیار هموزن نیز با افزایش ۱۱ هزار 

و ۱۲۴ واحد به رقم ۴۳۰ هزار و ۴۴۳ واحد رسید.
    

وعده ارزی همتی 
رئیــس کل بانــک 
مرکزی ضمن تشــریح 
دالیل افزایش قیمت ارز 
در بازار گفت: شوک فعلی 
بازار ارز کوتاه مدت است و 
به زودی مهار می شود. عبدالناصر همتی در تشریح 
دالیل گرانی قیمت دالر و وضعیت بازار ارز در پاسخ 
به این سؤال که آیا علت افزایش قیمت ارز افزایش 
نقدینگی است، اظهار داشت: سیاست پولی به نحوی 
است تا نقدینگی کنترل شود و بر همین اساس نیز 
بانک مرکزی تورم هدف ۲۲درصدی را برای امسال 

اعالم کرده است و برای تحقق  آن تالش می کنیم.
    

دالر همچنان می تازد
در جریان معامالت 
دیروز بازار ارز، قیمت دالر 
و یورو باز هــم صعودی 
ماند. صرافی های بانکی 
هر دالر آمریکا را به قیمت 
۱۹ هزار و ۱۹۵ تومان می خرند و معادل ۱۹ هزار و 
۲۹۵ تومان می خرند که نــرخ خرید و فروش این 
نوع ارز در مقایسه با معامالت روز گذشته به ترتیب 
معــادل ۶۹۵ و ۴۱۵ تومان افزایش یافته اســت. 
همچنین، این صرافی ها هر یورو را  نیز معادل ۲۱ 
هزار و ۲۹۵ تومان می خرنــد و به قیمت ۲۱ هزار و 
۳۹۵ تومان می فروشند که نرخ خرید و فروش یورو را 
نسبت به دیروز به ترتیب ۶۹۵ و ۴۹۵ تومان افزایش 
داشته است. عالوه براین، امروز بانک ها نیز هر دالر 
آمریکا را به قیمت ۱۸ هزار تومان و هر یورو را معادل 
۲۰ هزار تومان می خرند که در مقایسه با روز گذشته 

تغییری نداشته است.
    

سکه به ۸ میلیون و ۵۴۰ هزار 
تومان رسید

توســعه ایرانی - 
قیمت سکه و طال دیروز در 
بازار تحت دتاثیر افزایش 
نرخ دالر همچنان روندی 
افزایشی را دنبال می کند. 
همراه با افزایش قیمت دالر در بازار، قیمت طال و سکه 
نیز در بازار روندی صعودی در پیش گرفته است. هر 
قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار ۳۷۲ 
هزار تومان باال رفت؛ به طوری که در نهایت با قیمت ۸ 
میلیون و ۵۴۰ هزار تومان فروخته شد. هر قطعه سکه 
تمام بهار آزادی طرح قدیم دیروز در بازار با افزایش 
۲۵۰ هزار تومانی روبه رو شد. در بازار هر قطعه سکه 
بهار آزادی طرح قدیم ۸ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، 
نیم ســکه ۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۲ 
میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سکه گرمی یک میلیون 
و ۲۲۰ هزار تومان بود. از سوی دیگر، هر گرم طالی 
۱۸عیار رشد ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومانی را تجربه کرد. هر 
گرم طالی ۱۸عیار دیروز در بازار ۸۴۴ هزار تومان و 

هر مثقال طال ۳ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان بود.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

داســتان این بار نه بــه قیمت های 
عجیب و غریب خرید واحد مســکونی 
که به تنور داغ بــازار اجاره بازمی گردد. 
قیمت هــا در بازار اجاره طــی ماه های 
اخیر چنان سر به فلک کشیده است که 
بسیاری از مستاجرانی که توان افزایش 
مبلغ ودیعه یا اجــاره را همپای قیمت 
روز ندارند مجبورند یا به خانه کوچکتر 

رضایت بدهند یا به محله پایین تر. 
وزیرراه و شهرســازی که پیش تر به 
خریداران مسکن توصیه کرده بود مسکن 
گران نخرند تا ارزان شــود حاال خبر از 
اعطای تسهیالت حمایتی به مستاجران 
داده است. خبری که بر آتش روشن شده 
در بازار اجاره دمیده است. حاال بسیاری از 
مالکان می گویند امکان باال بردن قیمت 
اجاره با توجه به نرخ تورم فراهم شده است 
و مســتاجران می توانند با دریافت وام 
ودیعه بخشی از بحران خود را حل کنند. 
داســتان وام ودیعه داستان تازه ای 
نیست. پیش از این نیز در دولت اسبق 

پیشــنهادی درخصوص پرداخت وام 
ودیعه به مســتاجران مطرح شد، اما در 
عمل ودیعه مسکن را از محدوده سه تا 
پنج میلیون تومان به محدوده ۱۰ تا ۱۵ 

میلیون تومان راند. 
گزارش های میدانی نشان می دهد 
تاثیر انتشار این خبر در فصل داغ اجاره 
زمینه را برای رشد قیمت ها فراهم کرده 
است. یکی از مشاوران امالک در منطقه 
مرکزی تهران، در خیابــان حقوقی به 
خبرنگار »توســعه ایرانــی« در مورد 
وضعیت بــازار اجاره گفــت: ودیعه ها 
افزایش داشته به طور متوسط مالکانی 
که ۷۰ میلیون گرفته بودند حاال نزدیک 
به ۱۰۰ میلیون مطالبه می کنند. در عین 
حال قیمت ها در حال افزایش است. این 
افزایش قیمت در واحدهای متراژ کوچک 
بیش از پیش به چشــم می خــورد. در 
حاشیه تهران اما وضعیت بغرنج تر خود 
را نشان می دهد .واحدهایی که تا سال 
گذشته به قیمت ۷ میلیون تومان در کنار 
اجاره ای در محدوده ۵۰۰ هزار تومان در 
اختیار مستاجران قرار می گرفت، امسال 

ناگهان با طلب ودیعه ۳۰ میلیونی، در 
ازای اجــاره ای بین ۵۰۰ تا یک میلیون 

تومان فایل شده اند. 
 یکــی از مســتاجران در منطقــه 
عباس آباد نیز گفت: با احتســاب اجاره 
و ودیعه من امسال باید آماده پرداخت 
۴۰ میلیون تومان بیشــتر به صاحب 
خانه باشم. وی گفت: سال گذشته واحد 
مســکونی ۶۷ متری اش را به نرخ ۸۰ 
میلیون تومان و اجاره دو میلیون تومان 
گرفته است، اما امســال صاحب خانه، 
تقاضــای دریافت ۳۰ میلیــون تومان 
ودیعه را مطرح کرده اســت. وی تاکید 
کرد محاسبه من نشان می دهد ماندن 
در همین خانه بیشتر صرف دارد چراکه 
قیمت دیگر واحدهایی که دیدم از این 

هم باالتر بود. 
 حاال تنها تورم نیست که بازار اجاره 
مسکن را تحت تاثیر قرار داده است، کرونا 
نیز چون نیروی کمکی به میدان آمده و 
تورم را باال و پر می دهد. بیکاری بخشی 
از شــاغالن در مشاغل غیررسمی خود 
عاملی برای بحرانی تر شدن وضعیت در 

میان دهک های پایین درآمدی اســت 
و حاال با رشــد فزاینده قیمت ها در بازار 
مسکن و رسیدن متوســط قیمت هر 
متر مربع واحد مسکونی به نزدیکی ۱۸ 
میلیون تومان، بازار اجاره با رشد بیشتر 
قیمت ها در فصل تابستان که فصل مهم 

جابجایی است روبرو شده است. 
 شیوه حمایت چگونه است؟ 

 هر چند وزیــر راه و شهرســازی و 
مســئوالن این وزارتخانه درباره قطعی 
بودن پرداخت تســهیالت و ارائه بسته 
حمایتی به دهک های پایین درآمدی 
ســخن گفته اند، اما بررســی ها نشان 
می دهد در حالی که هنوز جزئیات، مبلغ، 
نرخ بازپرداخت و ... مشــخص نیست، 
مالکان دست به باال بردن قیمت زده اند. 
برخی فعاالن بازار مســکن می گویند 
خبر به نوعی پیش خور شــده است و 
اگر این تسهیالت حتی چند ماه دیگر 
هم پرداخت شــود تاثیــرش را بر بازار 

گذاشته است. 
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت 
راه و شهرسازی درباره این بسته حمایتی 

توضیح داده اســت: در پرداخت ودیعه 
اجاره، تالش می شــود تــا خانوارهای 
اجاره نشــینی که جــزو خانواده های 
کم درآمــد هســتند و در واحدهــای 
مســکونی کوچک متــراژ و پایین تر از 
الگوی مصرفی زندگی می کنند، ودیعه 

اجاره از سوی دولت دریافت کنند.
پروانه اصالنی درخصوص بســته 
حمایتی دولت برای مستاجران، افزود: 
با توجه به شرایطی که هم اکنون در بازار 
مسکن حاکم اســت، پرداخت ودیعه 
اجاره بها راهکار کوتاه مدت دولت برای 

ساماندهی بازار اجاره بهاست.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت 
راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه »طرح 
اقدام ملی مســکن« و »اخذ مالیات از 
خانه های خالی« با راه اندازی ســامانه 
امالک و اسکان راهکارهای میان مدت 
دولت برای کنترل قیمت ها است، گفت: 
با توجه به اینکه کرونا موجب بیکاری و 
کاهش درآمدهای خانوارهای متعددی 
شده و در عین حال شــرایط تحریم و 
کاهش درآمدهای نفتــی نیز مزید بر 
علت شده است، آثار این رخدادها را بر 
بازار اجاره شاهد هستیم. بنابراین دولت 
با هدف حمایت از مستاجران چندین 
برنامه را که شــامل یک بسته حمایتی 
است و در این بســته حمایتی، ودیعه 
اجاره نیز طرح شده در دستور کار قرار 

داده است.
وی توضیح داد: در پرداخت ودیعه 
اجاره، تالش می شــود تــا خانوارهای 
اجاره نشــینی که جــزو خانواده های 
کم درآمــد هســتند و در واحدهــای 
مســکونی کوچک متــراژ و پایین تر از 
الگوی مصرفی زندگی می کنند، ودیعه 

اجاره از سوی دولت دریافت کنند.
اصالنی همچنین در پاســخ به این 
پرسش که آیا پرداخت ودیعه اجاره در 
میان مدت موجب افزایش اجاره بهای 
بیشتری خواهد شد یا خیر؛ اعالم کرد: 
برنامه های دولت و وزارت راه و شهرسازی 
برای ساماندهی اجاره بها و کنترل قیمت 
مسکن به شکل یک بسته طراحی شده 
است و شامل یک سیاست نیست. اگر 
تنها این سیاست را در نظر بگیریم این 
گفته صحیح است، اما ما بسته سیاستی 
برای حل معضل اجاره نشینی در کشور 
داریم که یکی از آنهــا پرداخت ودیعه 

 اجاره به خانوارهای واجد شرایط است. 
وی ادامه داد: مورد دیگــری که در این 
بسته حمایتی در نظر گرفته شده این 
است که ثبت تمام معامالت در سامانه با 
دریافت کد رهگیری الزامی شود. بنابراین 
همه اینها قابل رصد است که اجاره با چه 

نرخی درحال افزایش است.
اصالنی تصریح کرد: نــرخ افزایش 
اجاره بها برای امسال از سوی وزارت راه 
و شهرسازی محاسبه و اعالم خواهد شد. 
بدین معنا نرخ های افزایشی پیشنهاد 

شده درحال نهایی شدن است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اعالم 
کرد: بر اساس این سیاســت، افزایش 
اجاره بها ثابت و کارشناســی شده و از 
آنجایی که این قراردادها در سامانه کد 
رهگیری ثبت و افزایــش اجاره بها نیز 
لحاظ می شود؛ بنابراین امکان کنترل 

بازار اجاره وجود دارد.
وی با اعــالم اینکــه افزایش نرخ 
اجاره بها می تواند آثار تورمی داشــته 
باشــد، توضیح داد: بســته دیگری 
پیش بینی شــده و آن پکیج مالیاتی 
برای تشــویق موجرهاست. بر اساس 
بسته ای که جزئیات آن اعالم می شود 
موجرهایی که طبــق ضوابط و قواعد 
دولــت گام بردانــد از معافیت های 

مالیاتی برخودار خواهند شد.
شمارش معکوس برای سردی بازار 
حاال اما شــمارش معکــوس برای 
سردی بازار مســکن آغاز شده است. به 
نظر می رسد با توجه به رشد قیمت ارز 
در ایران، بازارهای موازی تاثیری فوری 
را دریافت کرده و روندی افزایشی را طی 
می کنند. بازگشت ثبات در بازار ارز اما 
می تواند شرایط را برای بازگشت قیمت ها 
در بازار مسکن نیز فراهم کند. بررسی  ها 
نشان می دهد فروکش کردن قیمت ها 
در بازارهای موازی ارز ریشه در کاهش 
انتظارات تورمی دارد. اتفاقی که دیر یا 

زود باید محقق شود. 

ادامه روند صعودی قیمت ها در بازار اجاره

افزایش وام ودیعه مسکن پیش خور شد
مدیرکل دفتر اقتصاد 
مسکن: نرخ افزایش 
اجاره بها برای امسال 

از سوی وزارت راه و 
شهرسازی محاسبه و اعالم 

خواهد شد

استاد دانشگاه الزهرا گفت: سیاست های اقتصادی کشور 
باید به گونه ای طراحی شوند که تأمین نیازهای مردم امکان پذیر 
باشد بنابراین در این راستا راهی جز سهمیه بندی کاالها وجود 
ندارد که دیر یا زود این سیاست در کشور اجراء می شود. بنابراین 
سهمیه بندی یک راه ناگزیری حداقل در افق میان مدت است. تا 
در این بازه زمانی ظرفیت تولید ارتقاء، اشتغال کشور افزایش و 

هزینه های ارزی واردات مدیریت شود.
حسین راغفر در مورد شرایط اقتصادی کشور به ایلنا گفت: 
زمانی که آقایان برای تامین کســری بودجه بــه افزایش نرخ 
ارز متوسل شدند و این جهش های بی ســابقه را ایجاد کردند، 
پیامدهای آن کامال مشخص بود. متاسفانه این تقریباً ویژگی 
همه دولت های فرومانده و درمانده است که برای تامین کسری 

بودجه به سمت کاهش ارزش پول ملی حرکت می کنند تا هم 
ارزش بدهی های خود را تقلیل دهند و هم منابع مردم را از جیب 
آنها به جیب دولت منتقل کنند. اما عوارض این موضوع کوتاه 
مدت نیست و آسیب های جدی به اقتصاد کشور وارد می کند. 
وی ادامه داد: وقتی دولت ها مبادرت به افزایش نرخ ارز می کنند، 
کسری بودجه آن در سال های بعد بزرگتر می شود چون خود 
دولت بزرگترین متقاضی است. همچنین تجربه نشان داده وقتی 

دولت کسری بودجه دارد بانک مرکزی مبادرت به 
چاپ پول می کند که این اقدام نیز نقدینگی 

را افزایش می دهد. ســپس برای هدایت 
این نقدینگی هم راه حل های اشتباهی 
ارائه می کنند که آن نیز شرایط را پیچیده 

می کند، پیامدهای این سیاست در سه دهه اخیر و حداقل در 
۴ جهش نرخ ارزی و نیز در افزایش حامل های انرژی تقریباً این 
تاثیر را دارد. بنابراین این تصمیم های نادرست باعث ایجاد عدم 
تعادل در سطح خرد، میانه و کالن اقتصاد می شود که در بازارهای 
مانند سرمایه، پول، کاال و... شــاهد آن هستیم. راغفر تصریح 
کرد:مثال شرکت های دولتی و شبه دولتی با نشان دادن سودآور 
بودن بنگاه، سهام خود را در بازار سرمایه عرضه می کنند و این 
تأثیر زیادی بر زندگی مردم عادی می گذارند و زندگی 
فردی و خانوادگی افراد را متاثر می کند که به اشکال 
مختلف موجب ناهنجاری های اخالقی، فساد مالی 
و جرم و جنایت می شود. در سطح بنگاه ها نیز به 
دلیل افزایش هزینه های تولید و نهادها مانند 
نیروی کار و افزایش هزینه های ارزی این 
بنگاه ها با مشکالت زیادی روبرو شده اند. 
بســیاری از این بنگاه ها در ۱۵ سال اخیر 

ورشکسته شده و یا منابع خود را از بخش تولید و بخش سفته بازی 
منتقل کرده  اند. این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: امروزه 
شاهد فساد در دستگاه های دولتی هستیم که همه اینها توانایی 
دولت در مواجهه با مشــکالت را تقلیل داده و اعتماد عمومی 
آسیب خورده که همه اینها وضعیت کنونی کشور را پیچیده تر 
می کند. این بی اعتمادی ها باعث می شود افراد به به جای تولید 
به فعالیت های سفته بازی روی بیاورند. این یک دور باطلی است 
که در سه دهه اخیر ایجاد شده و امواج گرداب گونه ای ایجاد کرده 
که هر بار شعاع این گرداب گسترده تر می شود و مردم بیشتری را 
با خود بلعیده و فساد را گسترش می دهد. در این شرایط نیازمند 
یک عزم سیاسی قدرتمند و سازماندهی مجدد نظام اقتصادی 
کشور هستیم. البته اقدامات دولت تنها مختص مدیریت اقتصاد 
نیست و در همه پدیده ها شاهد آن هستیم، بطوری که در همین 
موضوع کرونا، دولت فرصت اسفند و فروردین را از دست داد و 

کماکان خطر بازگشت این بیماری وجود دارد.

راغفر: راهی جز سهمیه بندی کاالها وجود ندارد

خبر

اوضاع درآمد و هزینه خانوارهای شهری از این 
حکایت دارد که با متوسط درآمد ۵۴ میلیونی در 
سال، میزان درآمد آنها حدود شش میلیونی بیش 

از هزینه هایشان است.
به گزارش »توسعه ایرانی«، طرح آمارگیری 
هزینه و درآمد خانوار، برای بررســی متوســط 
هزینه ها و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار 
روستایی در سطح کشور و استان ها است، بر این 
اساس مرکز آمار در ســال ۱۳۹۸ حدود ۱۹ هزار 
و ۸۹۸ خانوار نمونه در نقاط شــهری و ۱۸ هزار و 
۴۳۰ خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور را مورد 

بررسی قرار داده است.
اما نتایج بررسی ها نشان می دهد که متوسط 
هزینه  کل خالص ســاالنه  یک خانوار شهری ۴۷ 
میلیون و ۴۳۷ هزارتومان بوده اســت که نسبت 
به رقم مشابه در سال قبل)۱۳۹۷( ۲۰.۶ درصد 
افزایش نشان می دهد. از هزینه  کل ساالنه  خانوار 
شهری۱۱ میلیون  و ۷۵۲ هزار تومان با سهم ۲۴.۸ 

درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و 
۳۵ میلیون و ۶۸۵ هزار تومان با سهم ۷۵.۲ درصد 

مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده است.
در بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیشترین 
ســهم با ۲۲.۰ درصد به هزینه  گوشت و در بین 
هزینه های غیرخوراکی بیشــترین سهم با ۴۸ 
درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی 

اختصاص دارد.
درآمد بیشتر از هزینه

اما متوســط درآمد اظهار شــده  ساالنه  یک 
خانوار شهری ۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده 
که نسبت به سال قبل، ۲۴.۴ درصد افزایش داشته 
است. بر این اساس در سال ۱۳۹۸ رشد متوسط 
درآمد ســاالنه خانوارهای شهری بیشتر از رشد 

متوسط هزینه کل ساالنه بوده است.
وضعیت منابع درآمد خانوارهای شــهری 
نشان می  دهد که ۳۲.۵ درصد درآمد از مشاغل 
مزد و حقوق بگیری، ۱۶.۱ درصد از مشــاغل 

آزاد کشــاورزی و غیرکشاورزی و ۵۱.۴درصد 
از محل درامدهای متفرقه خانوار تامین شــده 

است.
اوضاع دخل و خرج در خانوار روستایی

بررســی وضعیت هزینه و درآمد خانوارهای 
روستایی در سال ۱۳۹۸ نشان می دهد که متوسط 
هزینه  کل خالص ساالنه  یک خانوار روستایی ۲۶ 
میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است که  نسبت به 
سال قبل ۲۱.۷ درصد افزایش دارد. از هزینه  کل 
ساالنه  خانوار روســتایی ۱۰ میلیون و ۲۶۶ هزار 
تومان با سهم ۳۹.۳ درصد مربوط به هزینه های 
خوراکی و دخانــی و ۱۵ میلیــون و ۸۳۴ هزار 
تومان با سهم ۶۰.۷ درصد مربوط به هزینه های 

غیرخوراکی بوده است.
این در حالی اســت که در بیــن هزینه های 
خوراکی و دخانی، بیشــترین ســهم مربوط به 
هزینه  آرد، رشــته، غالت، نان و فرآوردهای آن و 
گوشــت هر کدام ۲۲ درصد و در بین هزینه های 

غیرخوراکی، بیشترین سهم با ۳۰ درصد مربوط 
به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.  از سوی 
دیگر  متوسط درآمد اظهار شده  ساالنه  یک خانوار 
روســتایی ۲۹ میلیون و ۷۰۲ هــزار تومان بوده 
است که نسبت به سال قبل ۲۷.۴ درصد افزایش 

داشته است.
درآمــد خانوارهای روســتایی  ۳۰.۷ درصد 
از مشــاغل مزد و حقوق بگیری، ۳۳.۵ درصد از 
مشاغل آزاد کشــاورزی و غیرکشاورزی و ۳۵.۸ 
درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین 

شده است.

در استان ها چه می گذرد؟
اما جریان هزینه و درآمد خانوارها در به تفکیک 
استان ها در سال گذشته اینگونه بوده که استان 
تهران ۷۲ میلیون و ۷۱۷ هزار تومان بیشــترین 
و اســتان کرمان با۲۶ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان   

هزینه را در سال ۱۳۹۸ داشته اند.
همچنین استان تهران با ۸۱ میلیون و ۳۱۷ 
هزار تومان  بیشترین و اســتان کرمان با حدود 
۳۴ میلیون کمترین متوسط درآمد ساالنه یک 
خانوار شهری را در سال ۱۳۹۸ به خود اختصاص 

داده است.

جزئیات دخل و خرج خانوارهای ایرانی

درآمد ایرانی ها بیشتر از هزینه هاست؟


