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زیان واردشده به صنعت نمایشگاهی 
ایران بر اثر کرونا بوده است 

سهامی  شرکت  عامل  مدیر  ]ایرنا[ 
گفت:  ایران  بین المللی  نمایشگاه های 
»3.1هزار میلیارد ریال زیان واردشده به صنعت 
است.  بوده  کرونا  اثر  بر  ایران  نمایشگاهی 
همچنین سه هزارو3۰۰ نفر فعال حاضر در این 
صنعت به همراه ۴۵۰ شرکت غرفه ساز که هر یک 
شاغالن زیادی در مجموعه خود دارند، از شیوع 
بین رفتن  از  همچنین  شده اند.  متضرر  کرونا 
اشتغالزایی یک نفر به ازای هر ۴.۵ تا پنج مترمربع 
فضا با برگزاری هر نمایشگاه را باید به این آمارها 
»با  افزود:  حسین زاده  بهمن  کرد.«  اضافه 
تشکیل ستادی در این زمینه و با نظرخواهی از 
همه فعاالن و انجمن های صنعت نمایشگاه، 
چهار پروتکل ویژه بازدیدکنندگان، غرفه سازان، 
مشارکت کنندگان و سایت داران تهیه و تدوین 

شد.«

گندم تضمینی در 3 ماهه  سال 98 
خریداری شده است 

]ایلنا[ خرید تضمینی گندم در کشور در اول 
که  رسید  تن  3.۵ میلیون  از  بیش  به  تیرماه 
رشد  زمان  همین  در  گذشته  به  سال  نسبت 
گندم های  ارزش  می دهد.  نشان  را  ۴ درصدی 
خریداری شده بیش از 89 هزار میلیارد ریال است 
و خوزستان با یک میلیون و 2۰۰ هزار تن، گلستان 
67۰ هزار تن، فارس ۴29 هزار تن و ایالم با 2۰3 هزار 
تن پیشتاز خرید گندم در کشور هستند. در این 
دانه   تن  22۰ هزار  تضمینی  خرید  میزان  مدت 
روغنی کلزا نیز در 2۵ استان به ارزش 98۰3 میلیارد 

ریال بوده است. 

 میزان قاچاق سالیانه پوشاک
 به ایران است 

ح تکاپوی وزارت کار گفت:  ]ایسنا[ مدیر طر
آمار ستاد قاچاق کاال ساالنه 2.۵ میلیارد  »طبق 
این  دارد.  وجود  کشور  در  پوشاک  قاچاق  دالر 
نفر شغل در  8۰۰ هزار  ایجاد  برابر  میزان قاچاق 
کشور است.« رضا تازیکی با اشاره به پیشرو و 
اشتغالزابودن صنعت پوشاک در کشور افزود: 
»در ایران حدود ۵۵۰ هزار نفر در صنعت پوشاک 
کشور   3 جزو  ما  اینکه  با  اما  می کنند  کار 
۵۰ درصد  فقط  هستیم،  پوشاک  تولید کننده 
به  می شود؛  تولید  داخل  در  کشور  پوشاک 
وارداتی  کشور  پوشاک  ۵۰ درصد  دیگر  عبارت 
است، باالی 97 درصد کارگاه های تولید پوشاک 
کوچک هستند و تنها 3 درصد آنها باالی 1۰۰ نفر 
است و فقط یک کارخانه باالی  هزار نفر در این 
زمینه در کشور وجود دارد.« تازیکی تأکید کرد: 
داخلی  تولید  طریق  از  کشور  پوشاک  نیاز  »اگر 
تأمین شود، حدود یک میلیون نفر دیگر در این 
آمارهای  می شوند.  کار  به  مشغول  صنعت 
ترکیه  کشور  در  که  می دهد  نشان  منطقه ای 
صنعت  در  نفر  دو میلیون و8۰۰ هزار  از  بیش 
پوشاک شان مشغول به فعالیتند در حالی  که 

در ایران این رقم به ۵۵۰ هزار نفر می رسد.«
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میلیارد دالر

هزار میلیارد ریال 

میلیون تن

در سال 98 هرخانوار 4میلیون و 500هزار تومان درآمد داشته 

هزینه های  و  درآمد  جدول  ایران  آمار  مرکز 
کرده  منتشر  را  گذشته  سال  در  ایرانی  خانوار 

است.
بر اساس این جدول، هزینه متوسط ساالنه 
همین  و  تومان  ۴7میلیون  شهری  خانوار  یک 
هزینه برای یک خانوار روستایی 26میلیون تومان 

است.
اگر این اعداد را به ماه  های سال تقسیم کنیم، 
و  3میلیون  تقریبا   ماهانه  شهری  خانواده  هر 
9۰۰هزار تومان هزینه داشته و این هزینه برای هر 
خانواده روستایی معادل 2میلیون و یکصد هزار 

تومان بوده است. 
هزینه خانواده شهری نسبت به سال قبل تر 
)سال 98 نسبت به سال 97( بیشتر از 2۰درصد 
درآمد  از  آنچه  است.اما  کرده  رشد  )2۰.6درصد( 
این  آمارها منتشر شده،  این  در  خانوار شهری 
است که خانوارهای شهری به طور میانگین بیش 
از ۵۴میلیون تومان در سال 98 درآمد داشته اند 
که مشخص می کند درآمدشان ماهی ۴میلیون 
و ۵۰۰هزار تومان بوده است. با یک جمع و تفریق 
ساده و البته بر اساس اعداد و ارقام منتشرشده 
از سوی مرکز آمار ایران، می بایست این گونه بوده 
باشد که خانواده ایرانی در سال گذشته درآمدش 
بیشتر از مخارجش بوده و تفاوت این دو، ماهی 
که  نکنیم  فراموش  البته  بوده؛  تومان  هزار   6۰۰
نشده  گنجانده  اقالم  برخی  هزینه ها  بخش  در 
و حتما این 6۰۰ هزار تومان هم صرف هزینه های 
اینکه  است.برای  شده  آمار  این  در  ثبت نشده 
را  منتشرشده  آمار  بتوانند  راحت تر  مخاطبان 
آمارها در چند جدول خالصه  بررسی کنند، این 

شده است که می بینید: 

هزینه هر خانواده شهری  ماهی 3میلیون و 900هزار تومان 
ینه و درآمد خانوارهای ایرانی در سال 98 چقدر بود؟ )98 نسبت به 97- منبع مرکز آمار ایران( هز

میزان رشد هزینه )درصد(هزینه )تومان(میزان رشد درآمد )درصد(درآمد )تومان(خانوارها
54.100.70024.447.437.90020.6شهری

29.702.20027.426.100.60021.7روستایی

ینه می کنند؟ )98 نسبت به 97- منبع مرکز آمار ایران( خانوارهای ایرانی پولشان را چطور هز
هزینه های غیرخوراکیهزینه های خوراکی و دخانیخانوارها

سهم مبلغ )تومان(
)درصد(

رشد بیشترین هزینه
)درصد(

سهم مبلغ )تومان(
)درصد(

رشد )درصد(بیشترین هزینه

48مسکن، سوخت و روشنایی2235.685.00075.2گوشت11.752.90024.8شهری
30مسکن، سوخت و روشنایی2215.834.20060.7غالت و گوشت10.266.40039.3روستایی

میزان استفاده از وسایل عمده زندگی در خانوارهای ایرانی چه تغییری کرده است؟ )98 نسبت به 97- منبع مرکز آمار ایران(
خانوارهای روستاییخانوارهای شهری

تغییرمیزان استفاده )98(میزان استفاده )97(دستگاهتغییرمیزان استفاده )98(میزان استفاده )97(دستگاه
افزایش32.332.7خودروی شخصیکاهش53.253.1خودروی شخصی

کاهش66.165.9جاروبرقیافزایش91.591.7جاروبرقی
افزایش5656.5لباسشوییافزایش86.687.1لباسشویی
-0.50.5ظرفشوییکاهش8.47.6ظرفشویی

افزایش98.398.4اجاق گازکاهش99.299.1اجاق گاز
افزایش49.250.4یخچال فریزرافزایش68.570.2یخچال فریزر

مایکروویو و فرهای 
هالوژن دار

مایکروویو و فرهای کاهش12.612.3
هالوژن دار

افزایش22.3

خانوارهای شهری
درآمدهزینه

میزان )تومان(کمترینمیزان )تومان(باالترینمیزان )تومان(کمترینمیزان )تومان(باالترین
34.088.800کرمان81.317.000تهران26.320.700کرمان72.717.500تهران

خانوارهای روستایی
درآمدهزینه

میزان )تومان(کمترینمیزان )تومان(باالترینمیزان )تومان(کمترینمیزان )تومان(باالترین
12.810.400سیستان وبلوچستان46.148.800البرز14.643.000سیستان وبلوچستان41.771.400البرز

هزینه خانواده شهری 
نسبت به سال قبل تر 

)سال 98 نسبت به سال 
97( بیشتر از 20درصد 

)20.6درصد( رشد 
 

کرده است.
اما آنچه از درآمد خانوار 

شهری در این آمارها 
خانوارهای شهری به طور منتشر شده، این است که 

میانگین در سال بیش از 
54میلیون تومان در سال 

98 درآمد داشته اند که 
مشخص می کند درآمدشان 

ماهی 4میلیون و 500هزار 
تومان بوده است. 
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