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پرونده روز

حقوق مادران در زمان مرخیص زایمان چطور محاسبه یم شود؟
بـا سلام و وقـت به خیر؛ من می خواسـتم بدونـم در زمان مرخصی
زایمانم که دقیقا از ابتدای سـال  99شـروع می شـود چقدر حقوق
دریافت می کنم؟ در تامین اجتماعی سـه سـال و شـش ماه تا اون
موقع سابقه کار دارم و در این کارم یک سال و شش ماه سابقه کار
دارم .حقوقـی کـه بـا حقـوق پایه به همـراه اضافه کار ،حق مسـکن
و خواربـار ،حـق مـدرک و ...بـرای مـن واریـز می شـود و در سـابقه
تامیـن اجتماعـی هـم ثبـت شـده برابر با سـه میلیـون و  500هزار

ظـرف یـک سـال قبـل از زایمان سـابقه پرداخت حق بیمه شـصت
( )60روز را داشـته باشـید میتوانیـد از حقـوق و مزایـای مرخصـی
زایمـان بهـره ببریـد .حداکثـر مـدت برخـورداری  6مـاه اسـت که
شـامل  3مـاه قبـل از زایمـان و  3مـاه بعـد از زایمـان اسـت.فرمول
تعییـن ملبـغ قابـل پرداخـت شـامل مبلـغ قابـل پرداخـت= مدت
زمان اسـتراحت تجویز شـده × میانگین دسـتمزد در آخرین«»٩٠
روز قبل از اسـتراحت.

تومان اسـت .میزان حقوقم در زمان مرخصی زایمان چقدر اسـت؟
آیـا در فرمـول فقط حقوق پایه حسـاب می شـود؟ یـا اضافه کار هم
بـا توجـه بـه این کـه در تامین اجتماعی ثبت هسـت آیا شـامل آن
مـی شـود؟ آیـا با توجـه به این که در سـال جدید قرار شـده حدود
15درصـد بـه درآمـد خالص اضافه شـود این افزایش بـرای من هم
تاثیری دارد و در سـال جدید با حقوق جدید حسـاب می شـود؟
براسـاس مـاده  ۶۷قانـون سـازمان تأمین اجتماعـی ،در صورتی که

حساب و کتاب دخل و خرج درباره طرح افزایش قیمت بنزین و پرداخت یارانه

برندگان و ابزندگان یارانه بزنیین
محمد حقگو
نویسنده

دو هفتـه ای از اعلام آغـاز طـرح سـهمیه بنـدی بنزین و کمک معیشـتی خانـوار می گـذرد .طرحی که طبق
آن ،دولـت قصـد داشـته تـا حـد امکان با افزایـش قیمت بنزین برای مصارف شـخصی ،عوایـد حاصل را بین
خانوارهـای هفـت دهـک تقسـیم کنـد .کمتـر کسـی اسـت کـه از جرئیات ایـن طرح مطلـع نباشـد .به طور

چــه بر رس بودجه خانوارها یم آید؟

طبـق آمارهـای موجود حـدود  52درصد مردم خـودرو ندارند.
بنابرایـن طـرف مهـم دیگـر ماجـرای سـهمیه بنـدی -یارانـه
بنزینـی ،ایـن خانوارهـا هسـتند کـه عمدتاً در لیسـت  7دهک
کـم درآمدتـر جـای مـی گیرنـد .ایـن افـراد اگـر چـه یارانـه
بنزینـی را بـه شـرح گفتـه شـده دریافـت مـی کننـد ،امـا بـه
همـراه خودرودارهـا ،بـا سـه نوع مـوج تورمی ناشـی از افزایش
قیمـت بنزیـن مواجـه خواهند شـد.
الف) رشـد مستقیم هزینه ها
طبـق داده هـای مرکـز آمـار ایـران ،سـهم هزینـه هـای بخش
حمـل و نقـل در بودجـه خانوارهـا حـدود  9/5درصد اسـت .در
ایـن میـان ،گـزارش مرکـز پژوهـش هـای مجلـس نشـان مـی
دهـد کـه سـهم هزینـه بنزین از بودجـه خانـوار در دهک های
مختلف (در سـال  )95بین  1/8تا  3درصد متغیر بوده اسـت.
لـذا مـی تـوان گفـت رشـد قیمـت بنزیـن بـه طـور متوسـط و
مسـتقیم ،مـی توانـد تـا  2/4درصـد هزینـه هـای خانـوار را
افزایـش دهد.
ب) رشـد غیر مستقیم هزینه ها
دولـت در طـرح سـهمیه بنـدی بنزیـن تـا حـد امـکان تلاش
کـرده تـا تاثیـر غیـر مسـتقیم تورمـی ایـن تصمیـم را بـا
تخصیـص سـهمیه بـه انـواع خودروهـا کاهـش دهـد .چـرا که
افزایـش نـرخ بنزیـن« ،بـه سـهم خـود» منجـر به رشـد هزینه
هـای تولیـد در بخـش هـای مختلـف خواهد شـد و اگـر تولید
کننـدگان یـا ارائـه دهنـدگان خدمـات ،این رشـد قیمـت را به
خانوارهـا تحمیـل کننـد (کـه بـه احتمـال زیـاد همیـن کار را
خواهنـد کـرد) خانوارهـا بـا رشـد غیـر مسـتقیم هزینـه هـای
خـود از ایـن مسـیر نیـز مواجـه خواهنـد شـد.
امـا ایـن کـه ایـن تاثیرات چقدر هسـتند را شـاید بـا یک مثال
بتـوان بهتـر بیـان کـرد .ماجـرا ایـن اسـت کـه برخـی با رشـد
 50تـا  300درصـدی قیمـت بنزیـن در شـرایط کنونی نسـبت
بـه قبـل از سـهمیه بنـدی بنزیـن نتیجـه مـی گیرنـد کـه مث ً
ال
نـرخ ارائـه خدمـات تاکسـی هـا هـم بایـد بـه همین انـدازه ها
افزایـش یابـد .ایـن در حالـی اسـت کـه اوالً برخـی محاسـبات
نشـان مـی دهنـد کـه سـهم هزینـه بنزیـن از کل هزینـه تمام
شـده ارائه خدمات تاکسـی ها (که در آن اسـتهالک دسـتمزد
خالـص راننـده ،هزینـه هـای بیمه ،هزینـه هـای پارکینگ و ...
نیـز وجـود دارد) قطعـاً بسـیار کمتـر از ایـن ارقـام اسـت .ثانیاً
در شـهری ماننـد مشـهد ،قریـب بـه اتفـاق تاکسـی هـا دوگانه
سـوز هسـتند کـه تاثیـر افزایش نـرخ بنزین بر هزینـه خدمات
آن هـا تـا حـد زیـادی کم خواهـد کرد!
لـذا ایـن مثـال و نیـز نتایـج محاسـبات دقیـق تـر دیگر نشـان
مـی دهـد کـه درصـد تاثیـر واقعـی افزایـش نـرخ بنزیـن بـر
هزینـه هـای غیـر مسـتقیم خانوارها (از منظر هزینـه تولیدات)
ً
اصلا بـه آن انـدازه ای کـه برخـی تصـور مـی کننـد نیسـت و
بررسـی هـای انجـام شـده ،ایـن رقـم را در حـدود  1.5درصـد
نشـان مـی دهد.
ج) موج روانی رشـد قیمت ها
تجربیـات گوناگـون نشـان داده اسـت کـه بایـد بـرای کارکـرد
انتظـارات در اقتصـاد جایـگاه خاصـی قائـل شـد .ولـو ایـن که
انتظـارات موهومـی باشـد .همـان طـور کـه بیـان شـد ،تاثیـر
مسـتقیم و غیـر مسـتقیم افزایـش نـرخ بنزیـن در نهایـت
مـی توانـد  4درصـد باشـد .امـا اگـر تدابیـر مدیریتـی بـرای
اطمینـان بخشـی بـه انتظـارات خانوارهـا و تولیدکننـدگان در
بیـان تاثیـر انـدک رشـد قیمت بنزیـن (و نـه گازوئیل و CNG
و  )..کافـی نباشـد مـی تـوان رشـد دومینـو وار قیمـت هـا در
نتیجـه انتظـارات تورمی را شـاهد بود .دومینویـی که می تواند
دامنـه مشـخصی داشـته یـا ابعاد وسـیع تری پیدا کنـد .لذا آن
موضوعـی کـه مـردم از آن نگرانی دارند ،مجموع تاثیر این سـه
نـوع رشـد هزینـه هـا و قیمـت هـا و بـه خصـوص ابعـاد روانی
آن اسـت .بـه همیـن خاطـر هـم هسـت کـه روزنامه خراسـان
در پویـش «گـران نمـی خریـم» تلاش داشـته تـا حدامـکان،
قدمـی در جهـت کنتـرل تاثیـرات موهومـی تورمـی سـهمیه
بنـدی بنزین بـردارد.

وضعیــت دخل و خرج دهک ها چقدر تغییر
یم کند؟

امـا اگـر بخواهیـم تخمینـی در خصـوص تـراز بودجـه خانـوار
قبـل و بعـد از سـهمیه بنـدی داشـته باشـیم ،ناچـارا ً بایـد بـه
داده هـای مرکـز آمـار در حـوزه درآمـد -هزینـه دهـک هـای
خانـوار مراجعـه کنیـم .بـر این اسـاس ،می توان محاسـبه کرد
کـه شـاخص قیمـت مصرف کننـده برای خانوارها در کل سـال
 97تـا آبـان  36.8 ،98درصـد افزایـش یافتـه اسـت .لـذا مـی
تـوان تـراز بودجـه خانوارهـا قبل از سـهمیه بنـدی بنزین را به
شـرح جـدول شـماره ۱محاسـبه کرد.
ایـن محاسـبات نشـان مـی دهند که مـازاد بودجـه خانوارهای
نـه دهـک قبـل از سـهمیه بنـدی بنزیـن مثبـت بـوده اسـت.
البتـه شـاید جـای کمـی تعجـب داشـته باشـد کـه چطـور بـا

ایـن وضـع معیشـتی ،خانوارهـای دهـک هـای پایین تـر مازاد
بودجـه دارنـد؟ کارشناسـان دالیلـی را بـرای این موضـوع بیان
مـی کننـد کـه از آن جملـه مـی تـوان بـه رویکـرد بـه شـدت
انقباضـی خانوارهـا در سـال  97نسـبت بـه بودجه خـود (و در
حـد مصـارف ضـروری) ،و نیـز افـت تمایـل خانوارهـا بـه اخـذ
تسـهیالت و افزایـش تمایـل بـه سـپرده گـذاری بـا توجـه بـه
اوضـاع تولیـد و معیشـت در کشـور اشـاره کـرد.
بـا ایـن حـال ،اگـر بـه درآمـد و هزینـه خانوارهـا بـه ترتیـب
یارانـه بنزینـی (بـرای  7دهـک) و نیـز تاثیـر تـورم جمعـاً 4
درصـدی (مسـتقیم و غیـر مسـتقیم) را اضافه کنیـم ،تغییرات
تـراز بودجـه خانـوار بـه شـرح جدول شـماره  ۲خواهد شـد.لذا
همـان طـور کـه مشـاهده مـی شـود بـرای  6دهـک نخسـت،
تاثیـر اجـرای طـرح یارانـه ای -بنزینـی مثبـت و بـرای دهـک
هـای هفتـم بـه بعـد ،منفـی خواهـد بود .اگـر از دالیـل میزان
رشـد منفـی دهـک هـای هشـتم تـا دهـم (در این جـا) صرف
نظـر کنیـم ،مـی تـوان گفـت طـرح اخیـر مـی توانـد بودجـه
خانوارهـای سـه دهـک پاییـن را بین  11تـا  21درصد افزایش
د هد .
از سـوی دیگـر اگـر فـرض را بـر ایـن بگیریـم کـه در یـک بازه
میـان مـدت ،تـورم  8درصـدی اتفـاق بیفتـد ،تغییـرات مـازاد
بودجـه دهـک هـای خانـوار نسـبت بـه قبـل از سـهمیه بندی
مطابـق جـدول زیـر خواهـد بـود .در ایـن حالت ،مـازاد بودجه
خانـوار از دهـک سـوم بـه بعـد منفـی مـی شـود و بـه تبع آن
مـازاد بودجـه خانـوار نسـبت بـه قبل از سـهمیه بنـدی ،منفی
خواهد شـد.

 3معادلــه بزنیین-یارانه ای برای خودرودارها

یکـی از مزایـای پرداخـت نقـدی یارانـه بنزیـن بـه خانوارهـا،
ایجـاد قـدرت انتخـاب بـرای آن هـا بین اسـتفاده از خـودرو یا
ذخیـره یارانـه پرداختی اسـت .در این رابطه  3حالت مشـخص
را مـی تـوان مثـال زد( :شـایان ذکـر اسـت محاسـبات در ایـن
بخـش صرفـاً مربـوط بـه مقایسـه رقـم یارانـه بنزیـن بـا قیمت
سـوخت بـوده و سـایر تاثیـرات در بخـش هـای دیگـر ایـن
نوشـتار بررسـی شـده است)
الف) مصرف بنزین به میزان یارانه بنزینی دریافتی
یکـی از کارهایـی کـه برخـی در مواجهـه بـا شـرایط جدیـد
انجـام مـی دهنـد ،انطبـاق میـزان مصـرف خـود از خـودروی
شـخصی بـا یارانـه هـای دریافتی اسـت .ایـن راهکار بیشـتر به
درد خانوارهایـی مـی خـورد کـه احتمـاالً بـا ریسـک بیشـتری
در بودجـه خـود مواجـه هسـتند .آن هـا بایـد مصـرف خـود را
تعدیـل کننـد .هـم از ایـن بابـت کـه سـهمیه بنزیـن یارانه ای
در هـر مـاه محـدود اسـت و از سـوی دیگر ،تبعـات تورمی پس
از ایـن هـم هسـت کـه آن را بایـد از صرفـه جویـی هـای دیگر
جبـران کننـد .با این شـرایط جزئیـات ترازنامه بنزینـی -یارانه
ای آن هـا بـه شـرح جـدول شـماره  ۳خواهـد بود.
همـان طـور کـه مشـاهده مـی شـود ،در ایـن حالـت یارانـه
دریافتـی تنهـا در خانوارهـای تـک نفـره کفـاف سـهمیه 60
لیتـری بنزیـن را نمـی دهـد .ایـن افـراد بـا فـرض گفته شـده،
تنهـا بایـد  36.6لیتـر بنزیـن در هـر مـاه مصرف کننـد تا هیچ
تغییـر مسـتقیمی در دخـل و خـرج آن هـا بـه وجـود نیایـد.
البتـه ایـن افـراد بایـد توجه داشـته باشـند کـه ذخیـره بنزین
کارت هـای سـوخت تنهـا تـا  6مـاه قابلیـت ذخیـره دارد) .بـا
ایـن حـال از خانوارهـای  2نفـره بـه بـاال ،امکان پوشـش یارانه
بنزینـی بـرای بخشـی از هزینـه هـای بنزیـن آزاد نیـز فراهـم
مـی شـود .ایـن رقـم در خانوارهـای  4 ،3 ،2و  5نفـر به ترتیب
حـدود  27 ،16 ،4و  38لیتـر خواهـد بـود .در مجموع می توان
گفـت اگـر قصـد نداریـد ریالـی بیشـتر از یارانـه دریافتـی را به
هزینـه بنزیـن اختصـاص دهیـد ،بایـد بسـته به تعـداد اعضای
خانـوار ،مصـرف بنزیـن خـود را بیـن  36.6تـا  98.3لیتـر در
مـاه تعدیـل کنید.
ب) تخصیص یارانه بنزینی به افزایش قیمت بنزین
خانوارهایـی هسـتند کـه تمایـل ندارنـد یـا امکان ایـن را دارند
کـه الگـوی مصـرف بنزیـن خـود را تغییـر زیـادی نـداده و در
عیـن حـال ،همـه یارانـه دریافتـی را صـرف بنزیـن مصرفـی
کننـد .در حقیقـت ایـن افـراد ،یارانـه دریافتـی را صـرف مابـه
التفـاوت هزینـه بنزیـن قبلـی خـود با نـرخ های جدیـد بنزین
خواهنـد کـرد .جزئیـات در جـدول شـماره  ۴آمده اسـت.برای
محاسـبه امـکان مصـرف بنزیـن ایـن خانوارهـا ،بایـد در نظـر
داشـت کـه مابـه التفـاوت قیمـت بنزیـن یارانـه ای در حالـت
جدیـد بـا قبـل از سـهمیه بنـدی 30 ،هـزار تومـان اسـت .اگر
ایـن رقـم را از یارانـه دریافتـی هـر خانـوار کسـر کنیـم ،مـی
تـوان بودجـه ای را کـه هـر خانـوار مـی توانـد صـرف بنزیـن
بکنـد محاسـبه کـرد .بـا ایـن وصـف ،خانوارهای تک نفـره تا 5
نفـره امـکان مصـرف  12/5تـا  87/5لیتـر بنزیـن بـه نـرخ آزاد
را خواهنـد داشـت .در مجمـوع نیـز ایـن خانوارهـا مـی تواننـد
بیـن  72.5لیتـر تـا  147/5لیتـر بنزیـن را بـا فـرض تخصیص
یارانـه دریافتـی بـه مابـه التفـاوت نـرخ هـای جدیـد و قدیـم

خالصـه نـرخ بنزیـن بـا سـهمیه  60لیتـر در مـاه ،افزایش یافته و  1500و  3000تومان تعیین شـده اسـت .از طرف دیگر هم قـرار بوده کمک
معیشـتی بـرای  70درصـد خانوارهـا بـه ترتیـب تعـداد اعضا تا  5نفر ،بـه میـزان  172 ،138 ،103 ،55و  205هـزار تومان واریز شـود .با این
اوصـاف در گـزارش امـروز مـی خواهیـم از چنـد زاویه دخل و خرجـی ،این طرح را بررسـی کنیم.

بنزیـن مصـرف کنند.
ج) مـازاد رفـاه خانـوار بـا فرض ثابت شـدن مصرف
بنزیـن در  60لیتـر در ماه
جـدای از دو حالت فوق ،ممکن اسـت برخـی خانوارها بخواهند
قیـد اسـتفاده از بنزیـن آزاد را بزننـد .ایـن خانوارها در حقیقت
مـی خواهنـد ضمـن اسـتفاده از مزایـای بنزیـن یارانـه ای و از
دسـت نـدادن ذخیـره کارت سـوخت بعد از  6ماه ،مـازاد یارانه
خـود را صـرف بخـش هـای دیگـر بودجـه خـود کننـد .در این
حالـت ،مـی تـوان محاسـبه کـرد کـه بـا ثابـت شـدن هزینـه
بنزیـن خانـوار در رقـم  90هـزار تومـان (برای  60لیتـر بنزین
یارانـه ای) ،تـراز هزینـه بنزین-یارانـه خانوارهـای تـک نفـره،
منفـی مـی شـود .امـا خانوارهـای  2نفـر تـا  5نفر ،امـکان پس
انـداز  13تـا  115هـزار تومـان در هـر مـاه را خواهند داشـت.
جدول شماره ۵

یارانه بنزین

مازاد رفاه طبق الگوی
مصرف  60لیتر در ماه

خانوار تک نفره

۵۵,۰۰۰

-۳۵,۰۰۰

خانوار  2نفره

۱۰۳,۰۰۰

۱۳,۰۰۰

خانوار  3نفره

۱۳۸,۰۰۰

۴۸,۰۰۰

خانوار  4نفره

۱۷۲,۰۰۰

۸۲,۰۰۰

خانوار  5نفره به باال

۲۰۵,۰۰۰

۱۱۵,۰۰۰

جدول شماره ۳

جبران مطلق هزینه بنزین در ماه (لیتر)

یارانه بنزین

تراز مصرف بنزین خانوار در ماه (لیتر) با یارانه بنزینی

بنزین سهمیه ( 1500تومان) لیتر

بنزین مازاد ( 3هزار تومان) لیتر

خانوار تک نفره

۵۵,۰۰۰

36.6

0

36.6

خانوار  2نفره

۱۰۳,۰۰۰

60

4.3

64.3

خانوار  3نفره

۱۳۸,۰۰۰

60

16

76

خانوار  4نفره

۱۷۲,۰۰۰

60

27.3

87.3

خانوار  5نفره به باال

۲۰۵,۰۰۰

60

38.3

98.3

جبران مابه التفاوت هزینه بنزین در ماه (لیتر)
جدول شماره ۴

یارانه بنزین

بنزین سهمیه ( 1500تومان) (مابه التفاوت با قیمت
قبلی 500 ،تومان)

بنزین مازاد ( 3هزار تومان) (مابه التفاوت با قیمت
قبلی  2هزار تومان)

تراز مصرف بنزین خانوار در ماه
(لیتر) با فرض اختصاص یارانه
بنزینی به مابه التفاوت قیمت

خانوار تک نفره

۵۵,۰۰۰

60

12.5

72.5

خانوار  2نفره

۱۰۳,۰۰۰

60

36.5

96.5

خانوار  3نفره

۱۳۸,۰۰۰

60

54

114

خانوار  4نفره

۱۷۲,۰۰۰

60

71

131

خانوار  5نفره به باال

۲۰۵,۰۰۰

60

87.5

147.5

جدول شماره  - ۱تعدیل درآمد و هزینه ها با توجه به رشد  36.8درصدی تورم در  8ماهه ( 98قیمتها به تومان)
دهک اول
متوسط درآمد ماهانه خانوارهای شهری در
دهک های هزینه ای (تومان)-آبان 98
متوسط هزینه ماهانه خانوارهای شهری در
دهک های هزینه ای (تومان) -آبان 98

دهک چهارم

دهک پنجم

دهک ششم

دهک هفتم

دهک هشتم

دهک نهم

دهک دهم

دهک دوم

دهک سوم

۳,۴۴۱,۴۷۸ ۳,۰۲۴,۶۸۲ ۲,۵۷۰,۹۸۵ ۱,۷۶۵,۵۸۶

۳,۹۲۴,۰۸۵

۵,۱۹۷,۸۵۳ ۴,۴۶۲,۵۶۴

۵,۹۳۵,۱۹۳

۷,۴۰۲,۰۳۱

۱۱,۸۵۸,۸۲۷

۲,۳۲۲,۶۷۰ ۱,۸۶۰,۵۸۳ ۱,۱۷۳,۵۲۷

۲,۷۶۷,۰۳۱

۴,۵۵۶,۹۵۶ ۳,۸۱۲,۲۹۷ ۳,۲۳۷,۵۵۴

۱۳,۳۳۰,۸۹۸ ۷,۲۹۳,۳۵۵ ۵,۵۵۷,۵۲۳

تراز بودجه خانوار بر اساس دهک های
هزینه ای (تومان) -آبان 98

۵۹۲,۰۵۹

۷۱۰,۴۰۲

۷۰۲,۰۱۲

۶۷۴,۴۴۷

۶۸۶,۵۳۱

۶۵۰,۲۶۷

۶۴۰,۸۹۷

جدول شماره ( ۲ارقام به تومان است)

دهک اول

دهک دوم

دهک سوم

دهک چهارم

دهک پنجم

دهک ششم

دهک هفتم دهک هشتم

رقم درآمدها پس از افزایش  172هزار تومان
برای خانوار  4نفره در  7دهک نخست

۳,۶۱۳,۴۷۸ ۳,۱۹۶,۶۸۲ ۲,۷۴۲,۹۸۵ ۱,۹۳۷,۵۸۶

۴,۰۹۶,۰۸۵

۵,۹۳۵,۱۹۳ ۵,۳۶۹,۸۵۳ ۴,۶۳۴,۵۶۴

رقم هزینه ها بادرنظرگرفتن تورم  4درصد
پس از سهمیه بندی

۱,۲۲۰,۴۶۸

۱,۹۳۵,۰۰۶

۲,۸۷۷,۷۱۲ ۲,۴۱۵,۵۷۷

۳,۳۶۷,۰۵۷

۱۳,۸۶۴,۱۳۴ ۷,۵۸۵,۰۸۹ ۵,۷۷۹,۸۲۴ ۴,۷۳۹,۲۳۴ ۳,۹۶۴,۷۸۹

۳۷۷,۶۷۱

پیش بینی مازاد بودجه خانوار پس از تورم
سهمیه بندی بنزین

۷۱۷,۱۱۸

۸۰۷,۹۷۹

۷۸۱,۱۰۵

۷۳۵,۷۶۶

۷۲۹,۰۲۹

۶۶۹,۷۷۶

۶۳۰,۶۱۸

۱۵۵,۳۷۰

۱۰۸,۶۷۶

- ۱,۴۷۲,۰۷۱

دهک نهم

دهک دهم

۱۱,۸۵۸,۸۲۷ ۷,۴۰۲,۰۳۱

- ۲,۰۰۵,۳۰۷ - ۱۸۳,۰۵۸

تغییر مازاد بودجه خانوار پس از سهمیه
بندی بنزین (تومان)

125059

97577

79093

61319

42498

19508

- 10278

- 222301

- 291734

- 533236

تغییر مازاد بودجه خانوار پس از سهمیه
بندی بنزین (درصد)

21

14

11

9

6

3

-2

- 59

- 268

-36

رقم هزینه ها با فرض تورم  8درصد پس
از سهمیه بندی

1267410

2009429

2508484

2988393

3496559

4117281

4921513

6002125

7876824

14397370

پیش بینی مازاد بودجه خانوار پس از تورم
سهمیه بندی بنزین

۶۷۰,۱۷۷

۷۳۳,۵۵۶

۶۸۸,۱۹۸

۶۲۵,۰۸۴

۵۹۹,۵۲۶

۵۱۷,۲۸۴

۴۴۸,۳۴۰

- ۶۶,۹۳۱

- ۲,۵۳۸,۵۴۲ - ۴۷۴,۷۹۲

تغییر مازاد بودجه خانوار پس از سهمیه
بندی بنزین (تومان)

۷۸,۱۱۸

۲۳,۱۵۳

- ۱۳,۸۱۴

- ۴۹,۳۶۲

- ۸۷,۰۰۴

- ۱۳۲,۹۸۴

- ۱۹۲,۵۵۶

- ۴۴۴,۶۰۲

- ۱,۰۶۶,۴۷۲ - ۵۸۳,۴۶۸

تغییر مازاد بودجه خانوار پس از سهمیه
بندی بنزین (درصد)

13

3

-2

-7

- 13

- 20

- 30

- 118

- 537

- 72

