 ۶تصویر و نمودار از درآمد و هزینه خانوارهای ایرانی در سال  ۹۷بر اساس
گزارش مرکز آمار

متوسط هزینه ساالنه یک خانوار هشری سال ۱۳۹۷

دخل و خرج ایرانیان زیر ذره بین

سـال گذشـته یکـی از بدتریـن سـال ها در چند سـال اخیـر بود که خانـوار ایرانـی آن را تجربه
محمد حقگو
کـرد .صعـود نـرخ تـورم به یـک بـاره از   8.1درصد در سـال  96به حدود  27درصـد در پایان
روزنامهنگار
سـال  ،97بـه همـراه نابـه سـامانی در قیمت هـا و نیز بعض ًا کمبود برخی کاالها که شـاید کسـی
فکـر آن را نمـی کـرد ،از جملـه اتفاقـات این سـال بـود .در پی این تحـوالت ،خانوارهـای ایرانی
دو دسـته اقدامـات را در پیـش گرفتنـد .اول کاهـش شـدید مصـرف و دوم ،تقلا بـرای حضـور در بازارهای سـرمایه ای و کاالیی
بـرای حفـظ پـس اندازهـای شـخصی از سـونامی تورم .بخشـی از این اقدامـات را جدیدترین گـزارش مرکز آمـار از دخل و خرج
خانوارهـا در سـال  97نیـز تاییـد مـی کنـد .در ادامـه این گـزارش ،به ابعـادی از کارنامه دخل و خـرج خانوارهای ایرانی در سـال
گذشـته خواهیم پرداخت.

کمتر از 265000
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ااثث و خدمات خانوار

مان
و در

و نقل و ا

از سـوی دیگـر ،شـاید بـد نباشـد بدانیـم که
در سـال  ،97تفـاوت درآمد و هزینه خانوارها
کـه بیانگـر میـزان پس انـداز آن هاسـت ،در
مناطـق شـهری افزایـش یافتـه و بـه بیـش
از چهـار میلیـون تومـان رسـیده اسـت .ایـن
موضـوع مـی توانـد بـه چنـد دلیـل رخ داده
باشـد .از جملـه ایـن کـه بـا کاهـش مصرف
کاالهـا توسـط خانـوار از یـک سـو و محدود
بـودن نیـاز بـه مصـرف کاالهـای خوراکـی،
مـازاد بودجـه خانـوار امـکان ورود بـه بـازار
کاالهـای بـادوام و غیـر خوراکـی را داشـته
اسـت ،امـا بـه دلیـل رشـد قیمت بـاالی این
ً
عملا قـدرت خریـد پیدا نکـرده و به
کاالهـا
صـورت پـس انـداز باقـی مانـده اسـت .دلیل
دیگـر به نحوه محاسـبه بودجـه خانوار بر می
گـردد کـه طبـق آن ،اجـاره خانـه هایـی که
مالـک در آن مسـتقر اسـت نیـز بـه حسـاب
درآمدهـای وی منظـور شـود و بـا توجـه بـه
رشـد اجـاره هـا در ایـن سـال ،اگـر چـه این
ارقـام بـه صـورت ملمـوس در بودجـه خانوار
مشـاهده نشـده ،اما به حسـاب درآمد آن ها
گذاشـته شـده اسـت .بـا همـه ایـن اوصاف،
پـس انداز خانوارهای روسـتایی در این سـال
کاهـش یافته اسـت.

هزار ریال

کمتر از ۳۱۳۰۰۰۰
۳۱۳۰۰۰ - ۳۷۰۰۰۰
۳۷۰۰۰۰ - ۴۲۳۰۰۰
۴۲۳۰۰۰ - ۵۰۰۰۰۰
۵۰۰۰۰۰ - ۶۳۰۳۰۳

رتباطات

پس اندازهایی که به کار
خانواده ها نیامد

متوسط درآمدساالنه یک خانوار هشری سال ۱۳۹۷

هزار ریال

خانوارها روی خط رصفهجویی

خانوارهـای ایرانـی در شـرایطی کـه با تورم
 27درصـد در سـال  97روبـه رو بودنـد،
مجبـور شـدند کـه هزینـه هـای خـود را
تنهـا حـدود  19/3در شـهرها و  20درصـد
در روسـتاها کاهـش دهنـد .بدیـن ترتیـب
اختلاف ایـن دو نـرخ ،اسـتراتژی خانوارهـا
بـرای کنتـرل شـدید مصـرف را عیـان می
سـازد که بـر اسـاس آن ،خانوادههای ایرانی
در سـال گذشـته مصـرف خـود را بـه بیـن
هفـت تـا هشـت درصـد کاهـش دادهانـد.

سجاد حاجبی خانیکی
کارشناس ارشد حقوق ثبت اسناد و امالک

کو

پرونده روز

غیرایرانی که ازدواجشـان در سـفارت ایران به ثبت رسـیده اسـت بهتر
آن اسـت کـه در صـورت امـکان سـوابق و مـدارک تولـد ایـن فرزندان
نیـز بـه سـفارت ایران اعالم شـود تا در سـوابق سـجلی مـادر منعکس
گـردد و لیکـن بـا توجـه بـه این که ایـن فرزنـدان طبق قوانیـن ایران
فاقد تابعیت الزم برای تملک سـهم االرث مادری هسـتند بهتر اسـت
مـادر در زمـان حیـات خود نسـبت به تعییـن تکلیف این امـوال اقدام
نمایـد .چنـان چـه بـه هر علت ایـن کار مقدور نباشـد این فرزنـدان از

کف
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سـوال  :حقوقـی کـه از پدر بـه دختر مجردش بعـد از فوتش
مـی رسـه مثـل حقـوق بازنشسـتگی پـدر ،آیا ایـن حقوق
بـه زنـی که همسـر غیر ایرانـی داره هـم می رسـه؟ ازدواج
در شناسـنامه ثبـت شـده امـا به ایـن دلیل که همسـر غیر
ایرانـی هرگـز ایرانـی نیسـت و شناسـنامه نداره آیـا زن در
قوانیـن شـبیه این موضوع مجرد حسـاب میشـه؟
پاسـخ :باید گفت در خصوص فرزندان ناشـی از مادران ایرانی و پدران

مـادر خویـش ارث میبرنـد امـا نمیتواننـد این املاک را تملک کنند
و مالـک آن هـا باشـند بلکه با دریافت گواهی انحصـار وراثت میتوانند
نسـبت به فـروش آن ها اقـدام کنند.

ش
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تکلیف حقوق ماهانه بیوه های غیر ایراین چیست؟

٪9

 .۱آرد ،رشته ،غالت ،انن و فراوردههای آن

٪20

 .۲گوشت

٪۲۱

 .۳شیر و فراوردههای آن و تخم پرندگان

٪۱۱

.۴روغنها و چریبها

٪۳

 .۵میوهها و سزبیها

٪۱۹

 .۶خشکبار و حبوابت

٪۵

 .۷قند ،شکر ،شیریینها ،چای ،قهوه و کاکائو ٪۸
 .۸ادویهها ،چاشینها و سایر ترکیبات خورایک ٪۴
 .۹نوشابهها ،غذاهای آماده و دخاینها

٪۹

قطره قطره جمع گردد
پـای تبلیغـات تلویزیونـی که حـاال دیگر پای ثابـت برنامه
سمیه محمدنیا حنایی
های تلویزیون شـده اسـت نشسـته اید ،ناگهان یک تبلیغ
روزنامه نگار
بـا یـک جملـه آغاز می شـود ،تنها بـا روزی  5هـزار تومان
شـما صاحـب  . ...قبـل از ایـن کـه بـه انتهـای جملـه برسـید با خودتـان فکر می کنیـد با 5
هـزار تومـان چـه چیزهایـی مـی توانیـد بخرید .احتمـاال اولین جایـی که ذهن تـان می رود
مغازه های سـوپرمارکت اسـت .با  5هزار تومان در این روزگار می توانید یک بسـته چیپس،
یـا یـک بسـته آدامـس و در بهتریـن و سلامت تریـن انتخاب هـا یک پاکت شـیر آن هم نه
اسـترلیزه اش را بخریـد .بـا یـک حسـاب دو دو تایـی بـه این نتیجه می رسـید کـه واقعا با 5
هـزار تومـان نمـی توانیـد یـک کاالی بـا ارزش خریـداری کنید .حـاال دوباره بـه ادامه جمله
تبلیـغ برمـی گردیـم ... .یک تختـه فرش  12متری می شـوید!
خـوب معادلـه دوم در ذهـن شـما در حـال محاسـبه شـدن اسـت 5 .هـزار تومـان مسـاوی
اسـت بـا یـک تختـه فـرش  12متـری! جـواب معادلـه بـرای شـما شـگفت انگیز اسـت .در
واقـع کـدام آدم عاقلـی پیـدا می شـود کـه به این پیشـنهاد عالی جواب منفـی بدهد؟ حتی
اقتصـادی تریـن آدم هـا بـا ایـن معادلـه بـه ایـن نتیجـه مـی رسـند کـه این یـک خرید پر
سـود خواهـد بود.

ذهن شـما هنوز از این پیشـنهاد عالی در حالت وجد به سـر می برد که تبلیغ دوم شـروع
بـه پخـش مـی شـود .در ایـن تبلیـغ یـک اسـکناس  10هـزار تومانی را نشـان مـی دهد و
در ادامـه ایـن پرسـش مطـرح مـی شـود بـا ایـن مبلـغ پول چـه چیزی مـی تـوان خرید؟ و
همین جمله کافی اسـت که شـما دوباره خودتان را در میان قفسـه های فروشـگاه بازیابید
 ...انتخـاب هـای شـما بـرای ده هـزار تومـان بیشـتر خواهـد بود ،امـا مطمئنا بازهـم چیز با
ارزشـی را نمـی توانیـد بخریـد .حـاال نوبت آن اسـت که جعبـه جادو پیشـنهاد عالی دیگری
را بـرای تـان بـه نمایـش در بیاورد .بله! شـما بـا روزی 10هزار تومان می توانید یک ماشـین
لباس شـویی بخرید!
تیـر خالصـی ایـن تبلیغـات هم معلوم اسـت ارسـال کـد برای خریـد آنالین! بیشـتر افراد با
دیـدن ایـن تبلیغات گوشـی همراه به دسـت ،شـروع به شـماره گیری کدهـا و خرید آنالین
مـی کننـد .غافـل از ایـن کـه آخـر بـرج خیلـی زودتـر از آن کـه تصور مـی کنند بـه آن ها
نزدیک است.
واقعیـت ایـن اسـت کـه شـرکت های فروشـنده مبلغی را که بـه صورت ماهانـه می خواهند
از مشـتری بگیرند تقسـیم بر  30کرده و به ازای هر روز مبلغی را اعالم می کنند اما شـما
در آخـر مـاه بایـد کل مبلـغ را بپردازیـد و ایـن یعنـی مثال ماهـی  300هزار تومـان برای دو

تختـه فـرش و  300هـزار تومـان هـم بـرای خریـد ماشـین لباس شـویی! به همیـن راحتی
 600هـزار تومـان از درآمـد ماهانـه تـان کسـر می شـود و ایـن عالوه بر بقیه قسـط و قرض
هایـی اسـت کـه بـرای خودتان دسـت و پا کرده اید .خبر بد دیگر این اسـت کـه بازپرداخت
ایـن اقسـاط خیلـی طوالنـی اسـت و این بـاز هم به این معناسـت که این تنگنـای اقتصادی
بـرای چندیـن مـاه و حتـی یکـی ،دو سـال مهمـان جیب تان خواهـد بود .نا گفتـه نماند که
شـما چند ماهی را هم باید به عنوان سـود کشـیده شـده روی قیمت اجناس پول بپردازید.
پـس معادلـه درسـت هنگام تماشـای چنین تبلیغاتی بـه این صورت باید باشـد ،مثال درباره
خریـد فـرش بـا روزی  5هـزار تومـان اول از همـه  5را در  30یـا  31ضـرب کنید .حاال مبلغ
کلـی را کـه بایـد بپردازید تقسـیم بـر  150کنید این گونه تعـداد ماه هایی را کـه  150هزار
تومـان از درآمدتـان کـم مـی شـود بـه دسـت مـی آوریـد .حـاال با یکـی ،دو جـا رفتن مبلغ
اصلـی بـدون بـاال کشـیده شـدن ،کاالی مـد نظرتـان را پیدا کنیـد .احتماال بعـد از این که
بـه ایـن نتیجـه مـی رسـید که ،مثلا برای خرید یـک فرش سـه میلیونی که با سـود خرید
اقسـاطی قیمتـش بـه سـه میلیـون و  600هزار تومان رسـیده اسـت ،مجبورید که دو سـال
یعنـی  24مـاه قسـط بدهیـد و حتـی چهـار مـاه از این مدت را به عنوان سـود به فروشـنده
بپردازیـد کمـی در تصمیم تان تجدیـد نظر می کنید.

