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  پرسشنامه طرح آمارگیري هزینه و درامد خانوارهاي شهري و روستایی   

   1393 سال

  FO-01-02-21-07: کد سند 

 
 
 

هــاي آمــاري مهــم کشــور اســت کــه بســیاري از اطالعــات مــورد نیــاز داخلــی و   آمــارگیران عزیــز، طــرح هزینــه و درامــد خــانوار یکــی از طــرح 

قیقــت کــار مــا عــالوه بــر مســئولیت آمــارگیري، یــک وظیفــه و تعهــد ملــی اســت، لــذا رفتــار مؤدبانــه بــا   در ح. آورد المللــی را فــراهم مــی بــین

ــود   ــرح خواهــد ب ــن ط ــت نتــایج ای ــلی در کیفی ــل اص ــا، از عوام ــت م ــتکار و دق ــده  . پاســخگویان و پش ــرر ش ــان مق ــله و رعایــت زم ــبر و حوص ص

  .براي تکمیل هر پرسشنامه بسیار ضروري است

ــاده   ــق م ــانون مرکــ  7طب ــارگیري   ق ــه در آم ــاتی ک ــار و اطالع ــران، آم ــار ای ــع   ز آم ــات جم ــراد و مؤسس ــف از اف ــاي مختل ــی ه ــود،  آوري م ش

  .محرمانه خواهد بود

:ماه مراجعه    

 

 

  

  .)شود ها تکمیل می این قسمت مطابق فهرست نمونه(   الف  

 
 

.........: ......................................................استان) 1    

: ...............................................................شهرستان) 2  

..................................................................... :بخش) 3  

.............................................: دهستان/شهر) 4  

ولیهگیري ا شماره واحد نمونه) 9   

شماره خوشه) 10  

شماره طبقه  ) 11  

گروه چرخش             ) 12  

: شماره حوزه) 5  

:کد آبادي/شماره بلوك) 6  

برداري ر در فرم فهرستشماره ردیف خانوا) 13  

گیري اولیه شماره ردیف خانوار در واحد نمونه) 14  

.............................................................................................: نام آبادي) 7  

        2 روستایی                  1   شهري) 8

 

شماره ردیف 
خانوار در 

واحد 
گیري  نمونه

 اولیه

ماه 
 مراجعه

شماره واحد 
گیري اولیه نمونه  

کد 
 شهرستان

 کد
 استان

1شهري     
2روستایی  

             

).شود این قسمت توسط بازبین تکمیل می(                        

 
 
 
 
 
 

  .)شود این قسمت از طریق مصاحبه با خانوار نمونه یا جایگزین تکمیل می(  ب  

  

   

  .که پرسشنامه سفید باقی بماند، این قسمت تکمیل نخواهد شد در صورتی: توجه

  ..................................................................................................................................: ........................نشانی پستی محل سکونت خانوار) 15

  ..................................................................: ......................................................................................نام و نام خانوادگی سرپرست خانوار) 16

  ..................................................................................................................................................... :شغل یا وضع فعالیت سرپرست خانوار) 17

  2    گروهی                  1    معمولی ساکن:              نوع خانوار) 18
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  آیا این پرسشنامه براي خانوار اصلی تکمیل شده است؟) 19

  ي خانوارخصوصیات اجتماعی اعضا - قسمت یکم     1بله 

  یا سه دو ،یک جدول    2نـه 

      

جدول 

 یک
     .باشد اصلی تکراري نمیمحل اقامت خانوار  ،مکان

  

جدول 

 دو

سـوادي تمـام اعضـاي     نـاتوانی ذهنـی، بـی     خانوار  به دلیل کهولت سن،.  2    . خانوار مایل به همکاري نیست. 1

العبور  دسترسی به مکان به دالیلی مانند شرایط آب و هوایی، صعب. 3       . قادر به پاسخگویی نیست... خانوار یا 

    .پذیر نیست مسائل امنیتی تا پایان فصل امکان بودن مسیر یا

 

 

       

    

جدول 

 سه

     . مکان خالی از سکنه است. 2      . خانوار در طول فصل آمارگیري غایب بوده است. 1

       . مکان از بین رفته، در دست ساخت یا تخریب است. 4     . مکان اقامتگاه معمولی خانوار نیست. 3

           . آدرس موردنظر پیدا نشده است. 6     . اي یا غیرساکن است مت خانوار مؤسسهمحل اقا. 5 

  ) .......................................................با ذکر علت(سایر . 7

 

  

  

  

  آیا این پرسشنامه براي خانوار جایگزین تکمیل شده است؟  )  20

  :  جایگزین خانوار کد آبادي/ ره بلوکشما                    1بله 

  :                             گیري اولیه شماره ردیف خانوار جایگزین در واحد نمونه                            

  پنج یا جدول چهار                      2نـه 

  

جدول 

  چهار

سوادي تمام اعضاي خانوار یا  ناتوانی ذهنی، بی  لیل کهولت سن،خانوار  به د.  2    . خانوار مایل به همکاري نیست. 1

العبور بودن مسـیر   دسترسی به مکان به دالیلی مانند شرایط آب و هوایی، صعب. 3       . قادر به پاسخگویی نیست... 

    .پذیر نیست یا مسائل امنیتی تا پایان فصل امکان

       

 پایان آمارگیري    

   

 
 

جدول 

  پنج

     . مکان خالی از سکنه است. 2      . خانوار در طول فصل آمارگیري غایب بوده است. 1

محـل  . 5      . مکان از بین رفته، در دست ساخت یا تخریب اسـت . 4     . مکان اقامتگاه معمولی خانوار نیست. 3

           . آدرس موردنظر پیدا نشده است. 6     . اي یا غیرساکن است اقامت خانوار مؤسسه

  ) .......................................................با ذکر علت(سایر . 7

       

 پایان آمارگیري   

  
    

  

  

 قسمت یکم

 پایان آمارگیري

    

 20پرسش 

 وضعیت تکمیل و جایگزینی پرسشنامه - پ
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 خصوصیات اجتماعی اعضاي خانوار -سمت یکمق

  شماره

  

  

  ردیف

  

  

  اعضاي

  

  

  خانوار

  تر ساله و بیش 6براي افراد   افراد تمامیبراي 
 ساله و 10براي افراد 

  تر بیش

خانوادگی  نام و نام

  خانوار ءاعضا

بستگی با 

سرپرست 

  خانوار

  سن  جنس
وضع سواد و 

  تحصیل

  براي افراد باسواد

  ) 6ستون  1کد ( 

  تکمیل شود

  وضع 

  

  فعالیت

  وضع

  

  زناشویی

  براي 

  نوزادانی که

  هنوز نامگذاري  

  اند، به جاي نشده

  ادزنام، عبارت نو 

  پسر یا نوزاد دختر  

  قبل از

  نام خانوادگی 

  درج شود 

  1   سرپرست خانوار

  2              همسر

  3               فرزند

  4    عروس یا داماد

  5       نوه یا نتیجه

  6        پدر یا مادر

  7     خواهر یا برادر

  8سایر خویشاوندان 

  9   غیر خویشاوندان

  مرد

1  

  

  

  

  

  زن 

2  

  چند 

  

  سال 

  

  تمام 

  

  دارد؟

  باسواد

1  

  

  

  

  

  سواد بی

2  

  آیا

حال در  

حاضر 

تحصیل 

  کند؟ می

  

  1بلی 

  

  2خیر 

 دوره یا مدرک تحصیلی 

  11ابتدایی                     

  21راهنمایی                   

  31متوسطه                    

  41دیپلم و پیش دانشگاهی  

  51فوق دیپلم                   

 52                      لیسانس

        ق لیسانس و دکترايفو

  53                اي       حرفه

  61دکتراي تخصصی          

  71سوتد آموزي و غیر رسمی 

  1      شاغل

جویاي (بیکار

  2        )کار

 داراي درامد

  3  بدون کار

  4   محصل 

   5    دار خانه

  6       سایر

  1  داراي همسر

همسر بر اثر  بی

  2   مسرهفوت 

  سر بر اثر هم بی

  3        طالق 

هرگز ازداواج 

  4         نکرده

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

01    1                

02                    

03                    

04                    

05                    

06                    

07                    

08                    

09                    

10                    

11                    

12                    

13                    

14                    

15                    

16                    

 تعداد سطرهاي داراي اطالع 99
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  مشخصات محل سکونت و تسهیالت و لوازم عمده زندگی -قسمت دوم

     

  نوع سوخت عمده مصرفی خانوار -7 

  نوع مصر

  سوخت عمده

  گاز مایع  گازوئیل  نفت سفید

  گاز طبیعی

شبکه ( 

  )عمومی

  برق
هیزم و 

  زغال

سوخت 

  حیوانی

زغال 

  سنگ

سایر 

  ها سوخت
  هیچکدام

  10         09             08           07            06         05  04               03            02            01           زپخت و پ

  20            19             18  17         16          15          14               13           12           11          مارایجاد گ

  30          29           28          27          26           25          24              23          22           21         تهیه آب گرم

  

  

  )ماه گذشته 12-02ماه گذشته و  -01(یک از موارد زیر در زمان آماري مورد نظر براي خانوار رخ داده است؟  کدام - 8

  01  02    01  02    01  02  

      ها با ذکر نام   سایر مناسبت 07      ...)، کربال و  حج( زیارتی سفرهاي 04       )...ازدواج ، تولد و( ها جشن 01

      …………………………       سایر سفرهاي خارجی 05      )ذهبیمري فوت و سوگوا(ها  عزاداري 02

        هیچکدام 08      هاي جراحی عمل 06      منزل مسکونی تتعمیرا 03

  ؟کند از لوازم زیر استفاده می آیا خانوار -5    نوع اسکلت بناي محل سکونت  -4    نحوه تصرف محل سکونت -1

  01                             بیل شخصی     اتوم     3سایر        2آرمه      ن بتو 1فلزي        1                                                       ملکی عرصه و اعیان

  02                      موتور سیکلت            2                    ملکی اعیان                                                    

    03                   دوچرخه                            .تکمیل شود 4فقط براي سایر در سوال   3                                                                            اجاري

  04                  رادیو                                 اي محل سکونتنمصالح عمده ب -3- 1   4                                                                               رهن

   05          رادیو ضبط، ضبط و پخش صوت    5                                             در برابر خدمت                      

  06                 تلویزیون سیاه و سفید       01          ر و آهن یا سنگ و آهن     جآ  6                                                                           رایگان

  07               تلویزیون رنگی                        7                ..................................................سایر  با ذکر نام 

                   DVD08             و  VCDانواع ویدئو،   02       نگ و چوب    سآجر و چوب یا   تعداد اتاق در اختیار -2

  09                          و تبلت  رایانهانواع     سطح زیر بناي محل سکونت -3

  10             )         یغیر شغل(تلفن همراه   03      )با هر نوع سقف( نیبلوک سیما  

  11فریزر                                                    کند؟  خود از تسهیالت زیراستفاده می  آیا خانواردر محل سکونت-6

  12               یخچال                                   04تمام آجر یا سنگ و آجر                   08کولرآبی ثابت                        01             کشی      آب لوله

  13               یخچال فریزر                             

          14            )  معمولی و رومیزي(اجاق گاز   05                                چوب       متما  09ت مرکزي                     برود  02                            برق

    
  

    15                                جاروبرقی         

   16                       اسشویی       بماشین ل  06                         خشت و چوب        10       حرارت مرکزي               03              کشی  لوله گاز

   17           چرخ خیاطی                                  

  18               پنکه                                    07                                خشت و گل    11                      پکیج           04تلفن                             

  19               کولر آبی متحرک                     

  05 از طریق         (رنتتاین

            ...)موبایل و  رایانه،

 20                   کولر گازي متحرک             08                                          سایر     12کولرگازي ثابت                

  21                                ماشین ظرفشویی

                 22            دار مایکروویو و فرهاي هالوژن    13        فاضالب عمومی  شبکه  06حمام                            

  23                               هیچکدام                    

                                              07آشپزخانه                     
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  قسمت سوم

  هاي خوراکی و غیر خوراکی خانوار هزینه
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 اکی خانوار در ماه گذشتهرهاي خو هزینه -01بخش

  شرح هزینه  کد
طریق 

  تهیه

قیمت واحد   مقدار

  )ریال(

  هزینه

  کیلو  گرم  )ریال(

1  2  3  4  5  6  7  

            مواد خوراکی  011

          هاي آن غالت، نان، آرد، رشته و فراورده  0111

          غالت  01111و  01112

            برنج صدري، دمسیاه و استخوانی  0111  11

            برنج طارم  0111  12

            نام برنج بی  0111  13

            آشیبرنج   0111  14

کامفیروزي، چمپاي  شامل(هاي محلی غیر شمالی  برنج  0111  15

  ...)ون اصفهان لنجا ،خوزستان

          

            گرده، خردهبرنج   0111  16

            برنج خارجی درجه یک  0111  17

            برنج خارجی درجه دو  0111  18

            گندم  0111  21

            ...)و گندم(انواع غالت و جوانه  ترخینه ،بلغور  0111  22

            ذرت  0111  23

            جو  0111  24

            سایر غالت آسیاب نشده  0111  25

          انواع نان  01114و 01115

            نان تافتون  0111  41

            نان لواش  0111  42

            نان سنگک  0111  43

            نان بربري  0111  44

انواع  لواش، تافتون، سنگک، بربري و سایر(نان ماشینی   0111  51

  )نان ماشینی

          

            نظایر آنو نان فانتزي، باگت   0111  52

            نان خشک، روغنی، شیرمال، رژیمی، جو و سایر انواع نان  0111  53

            کلوچه، پیراشکی  0111  54

            و سایر غالت اجرت آسیاب کردن گندم  0111  55

            اجرت پخت نان در منزل  0111  56

          هاي آن ته و فراوردهآرد، رش  01116

  

  تولید خانگی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

  از محل کسب

  کشاورزي

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
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  گذشتهاکی خانوار در ماه رهاي خو هزینه -01بخش

  کد

  
  شرح هزینه

طریق 

  تهیه

قیمت واحد   مقدار

  )ریال(

  هزینه

  کیلو  گرم  )ریال(

1  2  3  4  5  6  7  

            آرد گندم  0111  61

            آرد برنج، آرد جو، نخودچی و سایر انواع آرد  0111  62

            نشاسته  0111  63

            ، الزانیا و خمیر پیتزا)رشته فرنگی(ماکارونی، ورمیشل   0111  64

              رشته آشی و پلویی  0111  65

            خمیر نان  0111  66

          بیسکویت و کیک  01117

            انواع بیسکویت و ویفر  0111  71

            انواع کیک ساده  0111  72

            انواع شیرینی تر و کیک  0111  73

            انواع شیرینی خشک  0111  74

            انواع پودر کیک و شیرینی  0111  75

          گوشت  0112و  0113

          گوشت دام  01121و  01122

            گوشت گوسفند، بره، بز و بزغاله  0112  11

            گوشت گاو و گوساله  0112  12

            گوشت شتر  0112  13

            جگر، دل و قلوه  0112  14

            ...پاچه، زبان، مغز و  سیرابی، شیردان، کله  0112  15

            )به صورت زنده(ز و بزغاله گوسفند، بره، ب  0112  16

            )به صورت زنده( ، شترگاو و گوساله  0112  17

            )گاو و گوسفند(استخوان قلم   0112  18

گوشت قورمه، شکار، نمک سود و سایر انواع گوشت دام   0112  21

  که در باال اشاره نشده است

          

            کالباس  0112  22

            سوسیس  0112  23

هاي قرمز کنسرو  پاچه و سایر گوشت کنسرو زبان، کله  0112  24

  شده

          

          گوشت پرندگان  01123

  

  تولید خانگی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

  از محل کسب

  کشاورزي

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
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 گذشته ههاي خوراکی خانوار در ما هزینه -01بخش

  شرح هزینه  کد
طریق 

  تهیه

قیمت واحد   مقدار

  )ریال(

  هزینه

  کیلو  گرم  )ریال(

1  2  3  4  5  6  7  

            )ماشینی(گوشت مرغ، خروس و جوجه   0112  31

            )غیرماشینی(گوشت مرغ، خروس و جوجه   0112  32

            وشت بوقلمون، غاز، اردک، بلدرچین و شترمرغگ  0112  33

            )زنده صورت به(ه،اردک، بوقلمون و غاز وخروس،جوج مرغ  0112  34

            ...)کبک، اردک، کبوتر و (گوشت پرندگان شکاري   0112  35

            دل، جگر و سنگدان  0112  36

            هاي پرندگان بال و گردن و سایر قسمت  0112  37

            ...کنسرو مرغ و   0112  38

            سایر انواع گوشت پرندگان که در باال اشاره نشده  0112  39

          هاي آماده براي طبخ گوشت  01124

            آماده براي طبخو استیک  ، کتلتکباب لقمه همبرگر،  0112  41

            آماده براي طبخ و شنیتسل جوجه کباب  0112  44

            راي طبخهاي آماده ب سایر گوشت  0112  47

          هاي آن ماهی و میگو و فراورده  01131و 01132

            )اي دریایی، پرورشی و رودخانه(انواع ماهی تازه شمال   0113  11

            )اي ورودخانه دریایی،پرورشی(انواع ماهی یخ زده شمال   0113  12

            )اي دریایی، پرورشی و رودخانه(انواع ماهی تازه جنوب   0113  13

            )اي ورودخانه دریایی،پرورشی(انواع ماهی یخ زده جنوب   0113  14

            انواع ماهی دودي و شور  0113  15

            انواع کنسرو ماهی  0113  16

            )تازه(میگو   0113  17

            )یخ زده و نمک سود(میگو   0113  18

تخم (و اشپیل ) از ماهیان خاویاري(، خاویار انواع صدف  0113  19

  )اهیم

          

            انواع ماهی آماده براي طبخ  0113  21

          و تخم پرندگان) جز کرهه ب(هاي آن  شیر و فراورده  0114

          شیر  01141

            انواع شیر پاستوریزه  0114  11

            و آغوز) غیر پاستوریزه(شیر معمولی   0114  12

  

 

  تولید خانگی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

مت در برابر خد

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

  از محل کسب

  کشاورزي

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
  



   FO-02-21-01-07کد سند                                                           68 از 9 صفحه    

 هاي خوراکی خانوار در ماه گذشته هزینه -01بخش

  شرح هزینه  کد
طریق 

  تهیه

قیمت واحد   مقدار

  )ریال(

  هزینه

  یلوک  گرم  )ریال( 

1  2  3  4  5  6  7  

            انواع شیر خشک  0114  13

            سایر انواع شیرشیر مخلوط و   0114  14

          )جز کرهه ب(هاي شیر فراورده  01142و 01143

            سر شیر و خامه معمولی  0114  21

            خامه پاستوریزه  0114  22

            اي انواع بستنی شیري و میوه  0114  23

            است پاستوریزهانواع م  0114  24

            )غیر پاستوریزه(انواع ماست معمولی   0114  25

            )...و  اي ماست موسیر، ماست میوه(ماست مخلوط   0114  26

            دوغ معمولی  0114  27

            )اي شامل پنیر خامه(انواع پنیر پاستوریزه   0114  28

            انواع پنیر غیر پاستوریزه  0114  29

            ...)گردو، پنیر با انواع سبزي وبا  پنیر(اع پنیر مخلوط انو  0114  31

            پنیر پیتزا  0114  32

            انواع کشک و دوغ غلیظ شده  0114  33

            قروت و سایر انواع لبنیات که در باال اشاره نشده قره  0114  34

          تخم پرندگان  01144

            مرغ ماشینی تخم  0114  41

            غیرماشینی مرغ تخم  0114  42

            تخم اردک، غاز، بوقلمون و سایر انواع پرندگان  0114  43

          ها و کره ها، چربی روغن  0115

          )جز کرهه ب(هاي حیوانی  ها و چربی روغن  01151

            )روغن کرمانشاهی و مشابه آن(انواع روغن حیوانی   0115  11

            دنبه و پیه  0115  12

          هانواع کر  01152

            انواع کره حیوانی پاستوریزه  0115  21

            انواع کره حیوانی غیرپاستوریزه  0115  22

            انواع کره غیرحیوانی  0115  23

          هاي نباتی روغن  01153

  

  

  خانگیتولید  خرید
خدمت  ابربر  در

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  یخصوص

از محل کسب 

  کشاورزي

محل کسب از 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2  کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
  



   FO-02-21- 01-07کد سند                                                           68 از 10 صفحه    

 هاي خوراکی خانوار در ماه گذشته هزینه -01بخش

  شرح هزینه  کد
طریق 

  تهیه

قیمت واحد   مقدار

  )ریال(

  هزینه

  کیلو  گرم  )ریال( 

1  2  3  4  5  6  7  

            و مارگارین انواع روغن نباتی جامد  0115  31

            روغن زیتون  0115  32

            ...)ذرت، کنجد، آفتابگردان و (نباتی مایع  روغن سایرانواع  0115  33

          ها و خشکبار میوه  0116

01162 ، 01161  

  01163و 

          هاي درختی میوه

            سیب درختی  0116  11

            گالبی  0116  12

            زردآلو، آلو و گوجه سبز  0116  13

            هلو، شلیل و شفتالو  0116  14

            آلبالو و گیالس  0116  15

            توت، شاه توت، توت فرنگی و تمشک  0116  16

            )جز غورهه ب(انگور   0116  17

            انجیر تازه، ازگیل، به، خرمالو، زالزالک و زغال اخته  0116  18

            انار  0116  19

            موز و نارگیل تازه  0116  21

            ...)رطب، خارک و(خرماي تازه   0116  22

            پسته تازه  0116  23

            گردو تازه، فندق تازه و بادام تازه  0116  24

            هاي درختی آناناس، چغاله بادام و سایر میوه  0116  25

            پرتقال  0116  31

            نارنگی  0116  32

            شیرینلیمو  0116  33

            کیوي  0116  34

فروت، بالنگ، نارنج، ترنج و سایر انواع  گریپ، لیموترش  0116  35

  مرکبات

          

          هاي جالیزي میوه  01164

            خربزه  0116  41

            هندوانه  0116  42

  

  

  تولید خانگی  خرید
در برابر 

  عمومیخدمت

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

محل کسب  ز ا

  کشاورزي

کسب از محل 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
  



   FO-02-21- 01-07کد سند                                                           68 از 11 صفحه    

 هاي خوراکی خانوار در ماه گذشته هزینه -01بخش

  شرح هزینه  کد
طریق 

  تهیه

قیمت واحد   مقدار

  )ریال(

  هزینه 

  کیلو  گرم  )ریال(

1  2  3  4  5  6  7  

            هاي جالیزي انواع میوهطالبی، گرمک، دستنبو و سایر   0116  43

          خشکبار  01165و 01166

              )هلو و زردآلو(برگه   0116  51

            کشمش و مویز  0116  52

            خرماي خشک  0116  53

            انواع آلو  0116  54

            جوزقند و لواشک  0116  55

            گردو و مغز آن  0116  56

            فندق و مغز آن  0116  57

            سته و مغز آنپ  0116  58

            بادام و مغز آن  0116  59

            )کدو، هندوانه، آفتابگردان و ژاپنی(انواع تخمه   0116  61

            انواع آجیل مخلوط  0116  62

            نخودچی و نخودچی کشمش  0116  63

دانه، برنج بوداده، کنجد، ذرت بـوداده، سـنجد    گندم، شاه  0116  64

  و عناب

          

            فک و چیپسپ  0116  65

            و قیسی) خشک(نارگیل   0116  66

            بادام هندي، مغز هسته زردآلو و سایر انواع خشکبار  0116  67

            انجیر خشک و توت خشک  0116  68

            آلوچه و آلبالو خشک  0116  69

          هاي تازه، خشک شده و حبوب سبزي  0117

          هاي برگی سبزي  01171

            کاهو  0117  11

، ریـواس،  )…کلم، کلم قمري، کلم برگ و گل(انواع کلم   0117  12

  و بیدمشک والکگل،  ، برگمو کرفس، کنگر، برگ

          

            انواع سبزي خوردن  0117  13

            ...)آش، پلو، کوکو، قورمه، دلمه و(انواع سبزي   0117  14

            اسفناج  0117  15

  

  

  تولید خانگی  خرید
 در برابر خدمت

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

از محل کسب 

  ورزيکشا

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2  کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
  



   FO-02-21- 01-07کد سند                                                           68 از 12 صفحه    

 هاي خوراکی خانوار در ماه گذشته هزینه -01بخش

  شرح هزینه  کد
طریق 

  تهیه

قیمت واحد   مقدار

  )ریال(

   هزینه

  کیلو  گرم  )ریال(

1  2  3  4  5  6  7  

            قارچ  0117  16

          اي هاي بوته سبزي  01172

            انواع خیار  0117  21

            انواع کدو  0117  22

            انواع بادنجان  0117  23

            گوجه فرنگی  0117  24

            نخود فرنگی، بامیه، لوبیا سبز و باقاال سبز  0117  25

            اع فلفل سبز و فلفل دلمه انو  0117  26

            اي که در باال اشاره نشده هاي بوته سایر انواع سبزي  0117  27

          اي هاي ریشه سبزي  01173

            ...)پشندي، آلفا، استانبولی و(زمینی  انواع سیب  0117  31

            پیاز  0117  32

            سیر خشک و تازه  0117  33

            انواع هویج  0117  34

35  0117  
زمینی ترشی، موسیر و  چغندر، شلغم، انواع ترب، سیب

  اي هاي ریشه سایر انواع سبزي

          

          سایر انواع سبزي  01174

            زیتون تازه  0117  41

            ذرت شیرین  0117  42

          بندي شده هاي آماده بسته سبزي  01175

            انواع سبزي خشک شده  0117  51

            بندي شده آماده بستههاي  سبزي  0117  52

53  0117  
نخود سبز، لوبیا سبز، ذرت، ( هاي کنسرو شده  سبزي

  ...)قارچ، اسفناج و 

          

54  0117  
کردن و  پاک(ها  سازي انواع سبزي اجرت خدمات آماده

  )خردکردن

          

          حبوب  01176

            نخود  0117  61

            لپه نخود  0117  62

  

  

  تولید خانگی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

  از محل کسب

  کشاورزي

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
  



   FO-02-21- 01-07کد سند                                                           68 از 13 صفحه    

 هاي خوراکی خانوار در ماه گذشته هزینه -01بخش

  شرح هزینه  کد
طریق 

  تهیه

  قیمت واحد  مقدار

  )ریال( 

   هزینه

  کیلو  گرم  )ریال(

1  2  3  4  5  6  7  

            لوبیا چیتی  0117  63

            لوبیا قرمز  0117  64

            )چشم بلبلی و سفید(سایر انواع لوبیا   0117  65

            سویا  0117  66

            نخود و لوبیا مخلوط  0117  67

            انواع عدس  0117  68

            و سایر حبوب حبوب انواع  جوانه  ،باقاال هلپ ،خشک ماش، باقاال  0117  69

          ها قند، شکر، مرباها و شیرینی  0118

          قند و شکر  01181

11  0118  
اي، مصنوعی یا رژیمی، پودر قند و  اي، کلوخه حبه(قند 

  )خاک قند

          

            انواع شکر  0118  12

01183،01182 

  01184و 
  ها مرباها و شیرینی

        

            )شهد و با موم(انواع عسل   0118  21

            ...)انگور، خرما و(شیره   0118  22

            انواع مربا  0118  23

            حلوا شکري، حلوا ارده و ارده  0118  31

32  0118  
 الحلقوم راحت کارامل، پاستیل، ژله، باسلق، کرم مسقطی،

  و سمنو

          

            انواع گز  0118  33

            انواع سوهان  0118  34

            ...باقلوا، زولبیا، بامیه، قطاب، رشته خوشکار و  0118  35

            هاي غیرطبی و سرکه شیره شربت  0118  38

            انواع شکالت  0118  39

41  0118  
شکر پنیر و سایر پشمک، نبات، نقل، ، و پولکی نبات آب

  شیرینی  انواع

          

            ...آدامس، سقز و  0118  42

            وتانواع کمپ  0118  43

  

  

  تولید خانگی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر 

  تعاونیخدمت

در برابر خدمت 

  خصوصی

از محل کسب 

  کشاورزي

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
  



   FO-02-21- 01-07کد سند                                                           68 از 14 صفحه    

 هاي خوراکی خانوار در ماه گذشته هزینه -01بخش

  ینهشرح هز  کد
طریق 

  تهیه

قیمت واحد   مقدار

  )ریال(

  هزینه

  کیلو  گرم  )ریال( 

1  2  3  4  5  6  7  

            ، یخمک )غیر شیري(آالسکا و بستنی یخی  0118  44

            فالوده  0118  45

          هاي خوراکی ها و سایر ترکیب ها، چاشنی ادویه  0119

          انواع ادویه  01191

            )کوبیده(انواع نمک   0119  11

            سنگ نمک  0119  12

            فلفل  0119  13

            زردچوبه  0119  14

            زعفران  0119  15

            دارچین، هل، زنجبیل و گلپر  0119  16

            لیموعمانی، سماق، کاري، خردل و سایر انواع ادویه  0119  17

            زرشک، زیره  0119  18

            ودر پیازجوهر لیمو، گردغوره، پودر سیر و پ  0119  19

01193 ،01192   

  01194و 
  هاي خوراکی ها و سایر ترکیب چاشنی

        

            فرنگی رب گوجه  0119  21

            فرنگی انواع سس گوجه  0119  22

            آب لیمو  0119  23

            )فرنگی غیر از گوجه... (انواع سس مایونز، ساالد و  0119  24

            سرکه  0119  25

            نارنج و آبغوره  آب  0119  26

            غوره  0119  27

            ...ترشی، زیتون، خیارشور، مخلوط شور و  0119  28

            گالب  0119  29

            تمرهندي، رب انار  0119  31

            پودر ساالد و پودر سوپ  0119  33

34  0119  
شیرین، وانیل، بیکینگ پـودر، مایـه خمیـر نـان و      جوش

  مایه پنیر

          

            ...)لیمو، غوره و (شامل  ه آبگیري در خارج از منزلهزین  0119  35

            )غیر از شیر خشک(غذاي مخصوص کودک   0119  36

  

  

  تولید خانگی  خرید
برابر خدمت  ر د

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

از محل کسب 

  کشاورزي

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد      



   FO-02-21- 01-07کد سند                                                           68 از 15 صفحه    

 هاي خوراکی خانوار در ماه گذشته هزینه -01بخش

  شرح هزینه  کد
طریق 

  تهیه

قیمت واحد   مقدار

  )ریال(

  هزینه 

  کیلو  گرم  )ریال(

1  2  3  4  5  6  7  

            هاي خوراکی ها و ترکیب سایر چاشنی  0119  45

            ...)نظیر گالینابالنکا و(پروتئین مرغ و گوشت گوساله   0119  46

47   0119  
سطرهاي   در نشده بندي آماده طبقه انواع کنسرو و غذاهاي

  ...)بادنجان و سبزي، حلیم شامل کنسرو قورمه(قبل 

          

            ها چاي، قهوه، کاکائو و نوشابه  012

          )خشک(چاي، قهوه، کاکائو   0121

            انواع چاي داخلی  0121  11

            انواع چاي خارجی  0121  12

            انواع چاي مخلوط   0121  13

            قهوه، نسکافه، کاکائو و ترکیبات مشابه  0121  14

          ها نوشابه  0122

             انواع نوشابه  0122  11

            انواع دوغ   0122  12

            ماءالشعیر و دلستر  0122  13

            بزيمیوه و ساندیس، افشره یا آب س انواع آب  0122  14

            آب معدنی، آب بطري و آب گالنی  0122  15

            ...)و ایچ سن(ها  انواع شربت و کنستانتره براي تهیه نوشابه  0122  16

            یخ  0122  18

                

                

                

                                                                                             

                

                

                

                

  1تعداد سطرهاي تکمیل شده در بخش                                                                       019999

  

  

 
 

  

  تولید خانگی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

  از محل کسب

  کشاورزي

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
  



   FO-02-21- 01-07کد سند                                                           68 از 16 صفحه    

 ها و سایر مواد دخانی خانوار در ماه گذشته دخانی ،)درجاي دیگر(بندي نشده  هاي طبقه هاي نوشیدنی هزینه -02بخش

  شرح هزینه  کد
طریق 

  تهیه

قیمت واحد   مقدار

  )ریال(

  هزینه

  کیلو  گرم  )ریال(

1  2  3  4  5  6  7  

          بندي نشده هاي طبقه نوشیدنی  021

          بندي نشده هاي طبقه نوشیدنی  0211

            نشده استه در جاي دیگر ذکر کهایی  سایر نوشیدنی  0211  11

          انواع دخانیات  022

          انواع دخانیات  0221

        نخ    انواع سیگار ایرانی   0221  11

        نخ    انواع سیگار خارجی  0221  13

            انواع توتون، تنباکو و کاغذ سیگار  0221  15

            سایر انواع مواد دخانی که در باال اشاره نشده   023

          خانی که در باال اشاره نشدهسایر انواع مواد د  0231

            سایر انواع مواد دخانی که در باال اشاره نشده  0231  11

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

    

    2تعداد سطرهاي تکمیل شده در بخش                                                                    029999

  

  

  تولید خانگی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

از محل کسب 

  کشاورزي

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1 دک 4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
  



   FO-02-21- 01-07کد سند                                                           68 از 17 صفحه    

 هاي پوشاک و کفش خانوار در ماه گذشته هزینه - 03خشب

  طریق تهیه  شرح هزینه  کد
   هزینه

  )ریال(

1  2  3  4  

031    M پوشاک      

    )دوام کم(مواد پوشاکی    0311

    انواع پارچه  03111و  03112

      )کت و شلوار(پارچه فاستونی   0311  11

      پارچه چادر مشکی  0311  12

      هاي چادري سایر پارچه  0311  13

      گلدار پارچه چیت  0311  14

      پارچه پیراهن مردانه  0311  15

      ...)گال وتر(پارچه مانتویی   0311  16

      پارچه پیراهن زنانه   0311  17

      پارچه آستري  0311  18

      )طبیعی و مصنوعی(چرم، پوست و جیر   0311  19

      سایر انواع پارچه ذکر نشده در باال  0311  21

0312 M  دوام کم(پوشاک(    

    پوشاک مردانه  03121و 03122

      کت و شلوار، پالتو، بارانی، کاپشن، کت تنها و جلیقه  0312  11

      شلوار  0312  12

      )غیرپوستی(عبا، قبا   0312  13

      )پوستی(جلیقه  و عبا، قبا  0312  14

      )...فوتبال، اسکی، کوهنوردي، شنا و (لباس ورزشی   0312  15

      واع پیراهن، بلوز و پلوورنا  0312  16

      شرت مردانه انواع تی  0312  17

      )غیر شغلی(کار  روپوش مدرسه و لباس  0312  18

      زیر پیراهن و شورت  0312  19

      پیژاما، روبدوشامبر و گرمکن غیرورزشی  0312  21

      )غیرطبی(انواع جوراب   0312  22

      باال اشاره نشدهسایر انواع پوشاک مردانه که در   0312  23

  

 

  تولید خانگی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

  از محل کسب

  کشاورزي

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
  



   FO-02-21- 01-07کد سند                                                           68 از 18 صفحه    

 گذشتههاي پوشاک و کفش خانوار در ماه  هزینه - 03بخش

  طریق تهیه  شرح هزینه  کد
   هزینه

  )ریال(

1  2  3  4  

03123 M و   

03124    M    
 پوشاک زنانه

  

      انواع پالتو معمولی، کاپشن، بارانی و شنل  0312  32

      کت و دامن، شلوار  0312  33

      مانتو و روپوش  0312  34

      انواع پیراهن، بلوز و پلوور  0312  35

      تاپشرت و  انواع تی  0312  36

      ...)اسکی، کوهنوردي، شنا و (لباس ورزشی   0312  37

      خواب، روبدوشامبر، پیژاما و گرمکن غیر ورزشی زیر، لباس انواع لباس  0312  38

      و سایر انواع چادر آماده چادر آماده مشکی  0312  39

      )گن(بند  طبی، کمربند و شکمانواع جوراب غیر  0312  42

      وشاک زنانهسایر انواع پ  0312  44

    )ساله 13تا  3(گانه  پوشاک بچه  03125و 03126

      ...بلوز، شلوار، دامن، کت، ژاکت، ژیله و   0312  51

      شرت و تاپ انواع تی  0312  52

      انواع پیراهن و لباس خواب  0312  53

      انواع لباس زیر، روبدوشامبر، پیژاما و گرمکن غیر ورزشی  0312  54

      روپوش مدرسهمانتو و   0312  55

      انواع پالتو معمولی، کاپشن، بارانی و شنل  0312  56

      انواع پتو  0312  57

      و سایر انواع چادر آماده چادر آماده مشکی  0312  58

      انواع جوراب  0312  61

      ...)اسکی، کوهنوردي، شنا، گرمکن و (لباس ورزشی   0312  62

      گانه سایر انواع پوشاک بچه  0312  69

    )سال 2تا (پوشاک اطفال   03127

      ...بلوز، شلوار، کت، ژاکت، ژیله، انواع کاپشن و   0312  71

      اي انواع قنداق و کهنه آماده پارچه  0312  72

  

 

  تولید خانگی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

  از محل کسب

  کشاورزي

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (ایگان ر

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
  



   FO-02-21- 01-07کد سند                                                           68 از 19 صفحه    

 هاي پوشاک و کفش خانوار در ماه گذشته هزینه - 03بخش

  طریق تهیه  شرح هزینه  کد
  هزینه

  )ریال(

1  2  3  4  

      شلوار الستیکی و پالستیکی  0312  73

      گانه پتو بچه  0312  74

      )اي پارچه و باف کش(ن و لباس خواب انواع پیراهن، زیرپیراه  0312  75

      گانه انواع جوراب بچه  0312  76

      سایر انواع پوشاک اطفال  0312  77

0313 M  دوام کم(سایر انواع پوشاک و لوازم پوشاکی(    

      )دوام کم(بند، روپوش و لباس کار  پیش  0313  11

      ...شال، روسري، چارقد، مقنعه و   0313  12

      وات، پاپیون، کمربند و بند شلواراردن، دستمال دست و گردن، کرشال گ  0313  13

      انواع کاله  0313  14

      هاي زینتی و تاج عروس روبان، تل، گل  0313  16

      )غیرالستیکی(انواع دستکش   0313  17

      انواع نخ خیاطی وگلدوزي  0313  18

      ی براي لباسهاي تزئین یقه، پولک، منجوق و سنگ ،کش، الئی، موئی  0313  19

      زیپ و نظایر آن  0313  21

      انواع دکمه غیر تزئینی  0313  22

      کانوا  0313  23

0314 M  خدمت(هزینه شستشو، اجرت دوخت، تعمیر و کرایه پوشاک(    

      شوئی، لباسشوئی، رنگرزي و اطو هزینه خشک  0314  11

      تعمیر و رفوي لباس  0314  12

      )مردانه(لباس اجرت دوخت یا بافت   0314  14

      )زنانه(اجرت دوخت یا بافت لباس   0314  15

      )گانه بچه(اجرت دوخت یا بافت لباس   0314  16

      کفش  032

    انواع کفش  0321

    کفش مردانه  03211

      کفش چرمی، شورو، جیر، ورنی، چکمه و پوتین  0321  11

  

 

  تولید خانگی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

  از محل کسب

  کشاورزي

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
  

  



   FO-02-21- 01-07کد سند                                                           68 از 20 صفحه    

 هاي پوشاک و کفش خانوار در ماه گذشته هزینه - 03بخش

  طریق تهیه  شرح هزینه  کد
  هزینه

  )ریال(

1  2  3  4  

      ...)به استثناي کفش اسکی، اسکیت، فوتبال و(حتی و ورزشی انواع کفش را  0321  12

      )الستیکی و پالستیکی(گالش، کفش، چکمه، دمپائی   0321  13

      گیوه و سایر انواع کفش  0321  14

    کفش زنانه  03212

      کفش چرمی، شورو، جیر، ورنی، چکمه و پوتین  0321  21

      ...)اي کفش اسکی، اسکیت، فوتبال وبه استثن(انواع کفش راحتی و ورزشی   0321  22

      )الستیکی و پالستیکی(گالش، کفش، چکمه، دمپائی   0321  23

      گیوه و سایر انواع کفش  0321  24

    )ساله 13-3(گانه  کفش بچه  03213

      کفش چرمی، شورو، جیر، ورنی، چکمه و پوتین  0321  31

      ...)اسکی، اسکیت، فوتبال و به استثناي کفش(انواع کفش راحتی و ورزشی   0321  32

      )الستیکی و پالستیکی(گالش، کفش، چکمه و دمپائی   0321  33

      گیوه و سایر انواع کفش  0321  34

    )تا دو ساله(کفش اطفال   03214

      انواع کفش اطفال  0321  41

    تعمیرات و ملزومات کفش  0322

    تعمیرات کفش  03221

      فشاجرت واکس زدن انواع ک  0322  11

      هاي مشابه کلیه تعمیرات کفش، پاپوش و سایر هزینه  0322  12

    ملزومات کفش  03222

      ...کفش، کفی کفش، تخت کفش و  بند  0322  21

          

          

          

          

          

          

          

          

  3تعداد سطرهاي تکمیل شده در بخش                                                                                       039999

  

  

  

 

  تولید خانگی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

  از محل کسب

  کشاورزي

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
  



   FO-02-21- 01-07کد سند                                                           68 از 21 صفحه    

 نوار در ماه گذشتهی خایمسکن، آب، فاضالب، سوخت و روشنااي ه هزینه -04بخش

  طریق تهیه  شرح هزینه  کد
  هزینه

  )ریال(

1  2  3  4  

      بهاي واقعی مسکن اجاره  041

    )اقامتگاه اصلی(بهاي محل سکونت  اجاره  0411

    1  )غیر مبله(بهاي محل سکونت  اجاره  0411  11

    1  )مبله(بهاي محل سکونت  اجاره  0411  12

    1  روزي بهاي یک اتاق در هتل یا پانسیون شبانه اجاره  0411  13

    )هاي بعدي اقامتگاه(بهاي محل سکونت  اجاره  0412

    1  )غیر مبله(بهاي محل سکونت   اجاره  0412  11

    1  )مبله(بهاي محل سکونت  اجاره  0412  12

    1  روزي بهاي یک اتاق در هتل یا پانسیون شبانه اجاره  0412  13

      بهاي احتسابی مسکن اجاره  042

    بهاي مسکن شخصی براي اقامتگاه اصلی براورد اجاره  0421

      بهاي مسکن شخصی براورد اجاره  0421  11

    هاي احتسابی سایر اجاره  0422

      هاي بعدي مسکن شخصی اقامتگاهبهاي  براورد اجاره  0422  11

 )رهنی(اجاري محل سکونت  ارزشبراورد   0422  12

    )لریا(مبلغ رهن                              
  

    

    5یا  4یا  3  بهاي مسکن در برابر خدمت براورد اجاره  0422  13

    8  رایگانبهاي مسکن  براورد اجاره  0422  14

      بهاي احتسابی براورد سایر اجاره  0422  15

      ه آب و فاضالب و سایر خدمات مربوط به واحد مسکونینهزی  044

    هزینه آب  0441

       کشی آب لوله  0441  11

      هاي مربوط به جریمه و وصل مجدد آب هزینه  0441  12

      هاي آب آب و سایر هزینه خرید  0441  14

    آوري فاضالب هاي جمع هزینه  0443

      هاي جاري فاضالب هزینه  0443  11

      هزینه تخلیه چاه و لوله بازکنی  0443  12

    واحد مسکونیسایر خدمات مربوط به   0444

  

 

  تولید خانگی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

  از محل کسب

  کشاورزي

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
  



   FO-02-21- 01-07کد سند                                                           68 از 22 صفحه    

 ی خانوار در ماه گذشتهیهاي مسکن، آب، فاضالب، سوخت و روشنا هزینه -04بخش

  طریق تهیه  شرح هزینه  کد
   هزینه

  )ریال(

1  2  3  4  

      هزینه عمومی نظافت راه پله و شوت زباله  0444  11

      هزینه عمومی روشنایی، گرما و نگهداري آسانسور  0444  12

      هاي عمومی نگهداري آپارتمان سایر هزینه  0444  13

      روب یراب و برفهزینه باغبانی، سرایداري، م  0444  14

      رفتگر  0444  18

      روشنائی و سوخت  045

    برق  0451

      برق  0451  11

      هاي مربوط به جریمه و وصل مجدد برق هزینه  0451  13

    گاز  0452

      کشی گاز لوله  0452  11

      )هاي معمولی و پیک نیکی در انواع کپسول(گاز مایع   0452  12

      ریمه و وصل مجدد گازهاي مربوط به ج هزینه  0452  13

    سوخت مایع  0453

      نفت سفید  0453  11

      گازوئیل  0453  12

      نفت سیاه و نفت مشعل  0453  13

      هاي مایع سایر سوخت  0453  14

    هاي جامد سوخت  0454

      زغال سنگ   0454  11

      زغال چوب و خاک زغال  0454  12

      ...هیزم، چوب، خرده چوب و   0454  13

      هاي حیوانی سوخت  0454  14

          

          

          

  4تعداد سطرهاي تکمیل شده در بخش                                                                                      049999

  

  

  

 

  تولید خانگی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

سب از محل ک

  کشاورزي

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه (رایگان 

  خانوار دیگراز

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
  



   FO-02-21- 01-07کد سند                                                           68 از 23 صفحه    

 در ماه گذشتهها  لوازم خانگی و نگهداري معمول آن، مبلمانهاي  هزینه  -05 بخش

  طریق تهیه  شرح هزینه  کد
  هزینه

  )ریال(

1  2  3  4  

      )مکم دوا(اي خانگی  لوازم پارچه  052

    اي خانگی لوازم پارچه  0521

      اي انواع پرده پارچه  0521  11

      ...و شمد، پشه بند  روفرشی، روتختی، روبالشی، چادرشب، ملحفه،  0521  12

      )غیر از پتوي برقی(انواع پتو   0521  13

      اي لحاف، تشک، بالش، متکا و ننو پارچه  0521  14

      اع سفرهرومیزي، دستمال سفره و انو  0521  15

      حوله، لیف، کیسه و لنگ  0521  16

      ...)و یاي لباس، مبلمان، جادستمال ، روکش پارچهخریدنظیر ساک (اي  سایر لوازم پارچه  0521  17

      پارچه، تور، نوار و کانوا براي تهیه لوازم فوق  0521  18

      انداز حصیري و پادريرزیرپائی، زی  0521  19

      هیه لوازم فوقپشم و پر جهت ت  0521  21

       تهیه لوازم فوق پنبه جهت  0521  22

      کرک، ابر، اسفنج، پارچه و مشمع جهت تهیه لوازم فوق   0521  23

      اجرت دوخت یا بافت لوازم فوق و هزینه تعمیرات آن  0521  25

M054 انواع ظروف غذاخوري و سایر لوازم خانگی      

M0540   خانگیانواع ظروف غذاخوري و سایر لوازم    

، استکان، پارچ، قوري، فنجـان، کاسـه، بشـقاب، دیـس،     لیوان(ظروف کریستال، بلوري و پیرکس   0540  11

  )...و ماهی تابه، قابلمه، نمکدان، شکرپاش 

    

      )ظایر آننکاسه، بشقاب، قوري، نعلبکی، دیس، نمکدان، شکرپاش و (انواع ظروف چینی و سفالی   0540  12

، دیـس، کتـري، قـوري،    سـینی  کاسـه، بشـقاب،  (ی یستیل، آلومینیومی، مسی و رواانواع ظروف   0540  13

  )...و نمکدان، شکرپاش 

    

      )سیلور(اي ري ومیوه خوري نقرهوظروف غذاخ  0540  14

      )فلزي(خوري و غذاخوري  خوري، چنگال و کارد میوه ري، مرباخوري و چايوقاشق غذاخ  0540  15

      )چوبی یا حصیري( خوري ظروف میوه و آجیل  0540  16

      خوري پالستیکی و مالمین ظروف غذاخوري و میوه  0540  17

      )نظیر جاصابونی، جامسواکی و نظایر آن(ملزومات سرامیک و چینی و سرویس بهداشتی   0540  18

  

 

  تولید خانگی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

  از محل کسب

  رزيکشاو

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
  



   FO-02-21- 01-07کد سند                                                           68 از 24 صفحه    

 ها در ماه گذشته هاي مبلمان، لوازم خانگی و نگهداري معمول آن هزینه  -05بخش 

  طریق تهیه  شرح هزینه  کد
  هزینه

  )ریال(

1  2  3  4  

      زي رویی و آلومینیومیدیگ، قابلمه، تابه، ظروف خوراکپ  0540  19

      دیگ، قابلمه، تابه، ظروف خوراکپزي فلزي غیر رویی  0540  21

      ترازوي آشپزخانه  0540  26

27  0540  
کارد آشپزخانه، آبگردان، کفگیر، مالقه، درب بازکن، ساطور، قندشکن، سیخ کباب، انواع رنده 

  آشپزخانه و تخته خردکن

    

      کیک، هاون و سایر انواع ظروف فلزي آشپزخانهمنقل، گوشت کوب، قالب   0540  28

      نظایر آنکنی، گوشت کوب و  سبد، آبکش، دم: لوازم چوبی و حصیري آشپزخانه از قبیل  0540  29

      یخدان، ترموس آب، فالسک، دبه، سطل، قیف و سایر لوازم پالستیکی آشپزخانه  0540  32

      نظایر آنلباس، میله آویز حوله، میز اطو و  ظروف نان، ظروف قهوه، ظروف ادویه، سبد  0540  33

      شیشه شیر، پستانک، سرشیشه براي بچه  0540  34

      )فلزي(انواع تشت، لگن، جانفتی، بشکه نفت و گلدان   0540  35

      )پالستیکی(انواع تشت، لگن، جانفتی، بشکه نفت و گلدان   0540  36

      ، بلوري و کریستالهاي سرامیک و سفالی، چینی انواع گلدان  0540  37

      کن، فرچه و برس مخصوص واکس ماهوت پاک  0540  41

هاي تعمیر و نگهداري  هزینه آبکاري، سفید کردن مس، رنگرزي کلیه لوازم منزل و سایر هزینه  0540  42

  دوام منزل اثاثه کم

    

      سایر انواع ظروف  0540  43

M055  ابزار و تجهیزات منزل و باغ      

    دوام منزل و باغ تجهیزات کم ابزار و  0552

      متر  0552  11

12  0552  
کش، چنگک، قیچی باغبانی،  لوازم غیر برقی باغبانی، بیل، کلنگ، داس، چرخ دستی، شن

  استانبولی و سمپاش

    

      انداز فلزي و غیر فلزي و شیلنگ خاک ،آب پاش  0552  14

15 0552 
اي، قیچی خیاطی،  تر، انبردست، کارد ارهاره، چکش، پیچ گوشتی، آچار، آچار فرانسه، فازم

  ...سوهان و رنده، جعبه ابزار و 

    

      نرده بان و پلکان چوبی و فلزي  0552  16

      ...انواع لوال، انواع دستگیره، انواع قفل، میخ، پیچ، زنجیر، میله و   0552  18

      )مصرف هاي کم و المپ تمعمولی،شمعی،گازي،فلورسن( برق المپ نظیرانواع برقی کوچک لوازم  0552  21

      کشی منزل کلید، پریز، دوشاخه، سیم و سایر وسایل سیم  0552  22

  

 

  تولید خانگی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

  از محل کسب

  کشاورزي

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
  



   FO-02-21- 01-07کد سند                                                           68 از 25 صفحه    

 ها در ماه گذشته هاي مبلمان، لوازم خانگی و نگهداري معمول آن هزینه  -05بخش 

  طریق تهیه  شرح هزینه  کد
  هزینه

  )ریال(

1  2  3  4  

      ها چراغ المپا، گردسوز، فانوس، زنبوري، چراغ روشنایی گازي و لوازم مربوط به آن  0552  23

      چراغ قوه و باطري  0552  24

      زنگ و زنگ اخبار  0552  25

      هزینه تعمیر لوازم فوق و سایر لوازم ذکر نشده در باال  0552  26

M056  کاالها و خدمات براي منزل      

    دوام خانگی کاالهاي بی  0561

      انواع صابون دستشویی  0561  11

      انواع صابون حمام  0561  12

      انواع صابون رختشویی  0561  13

      شویی و ظرف اع پودر ماشین لباسشوییانو  0561  14

      انواع پودر رختشویی  0561  15

      کننده مو انواع شامپو و نرم  0561  16

      روشور و سدر  0561  17

      کننده، مایع شیشه شور کننده و سفید انواع مایعات و پودرهاي پاک  0561  18

      )بجز بنزین و تینر... (وگیري نظیر وایتکس  ها و مواد براي لکه انواع محلول  0561  19

      گیري الجورد و نیل، نشاسته جهت آهار لباس، آمونیاک، بنزین و تینر جهت لکه  0561  21

      کش انواع حشره  0561  26

      ها، آب مقطر ها، قارچ کش بازکن  ها، لوله کننده انواع ضد عفونی  0561  27

      الکل صنعتی  0561  28

      هانواع واکس براق کنند 0561 29

      ها گردگیري، گردگیر هاي زمین شور، چوب گردگیري، برس جارو، برس  0561  31

      کن دستمال و کهنه زمین پاک  0561  32

      اسفنج و سیم ظرفشویی  0561  33

      اسکاچ و ابر  0561  34

      کیسه زباله و کیسه فریزر  0561  35

      انواع کیسه جاروبرقی  0561  36

      دوام یک بار مصرف بیسایر انواع کاالهاي لیوان، بشقاب و   0561  37

      فویل آلومینیومی  0561  38

      کبریت  0561  39

  

 

  تولید خانگی  خرید
در برابر 

  عمومیخدمت

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

از محل کسب 

  کشاورزي

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
  



   FO-02-21- 01-07کد سند                                                           68 از 26 صفحه    

 ها در ماه گذشته هاي مبلمان، لوازم خانگی و نگهداري معمول آن هزینه  -05بخش 

  طریق تهیه  شرح هزینه  کد
  هزینه

  )ریال(

1  2  3  4  

      شمع  0561  41

      فتیله چراغ  0561  42

      گیره رخت و رخت آویز  0561  44

      گرد و سنجاق وزن تهسوزن خیاطی و میل بافتنی، انگشتانه، س  0561  45

      واشر  0561  46

      ...)چسب چوب(انواع چسب مایع غیر تحریري   0561  47

      ...)چسب برق(انواع چسب نواري غیر تحریري   0561  48

      طناب و ریسمان  0561  49

      دستکش پالستیکی آشپزخانه  0561  51

      هاي کفش ها و سایر تمیز کننده ها و کرم پولیش  0561  52

      نشانی خانگی  هاي آتش کپسولهزینه شارژ   0561  53

      دوام خانگی سایر کاالهاي بیسفره پالستیکی و   0561  54

M0562  خدمات خانگی و مراقبت از منزل    

      ...)اجرت مستخدم، آشپز، راننده و(هزینه خدمات مستمر خانگی   0562  13

      ...)ز، خشکشویی ونظافتچی، آشپ(هزینه خدمات غیر مستمر خانگی    0562  15

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

    

    5تعداد سطرهاي تکمیل شده در بخش                                                                       059999

  

 

  تولید خانگی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

مت در برابر خد

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

  از محل کسب

  کشاورزي

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
  



   FO-02-21- 01-07کد سند                                                           68 از 27 صفحه    

 در ماه گذشتهبهداشتی و درمانی خانوار  هاي هزینه  -06بخش 

  طریق تهیه  شرح هزینه  کد
   هزینه

  )ریال(

1  2  3  4  

061 M لوازم پزشکیو وسایل  ،تمحصوال      

    محصوالت دارویی و درمانی  0611

      هاي مسکن، انواع سرم و امثال آن قرص ،داروهاي درمانی، تقویتی  0611  11

      )نظایر آنو خشت، ترنجبین  گل گاوزبان، شیر(داروهاي گیاهی و خانگی   0611  12

      نظایر آن وگلسیرین، پارافین، وازلین   0611  14

      )نظایر آنو بید مشک، کاسنی، نعناع (انواع عرقیات   0611  15

      )آمپول کپسول وقرص، (فاده در تنظیم خانواده تداروهاي مورد اس  0611  16

      )نظایر آن تاالسمی و(هاي خاص  جهت بیماري هزینه دارو  0611  17

      )نظایر آن اولن وسبتادین، (هاي شوینده و نگهدارنده  انواع محلول  0611  18

0612 M محصوالت پزشکی    

      نظایر آنو بجوش، کیسه یخ آ، کیسه سنج تب  0612  12

      )نظایر آنو باند، پنبه طبی، وسایل پانسمان، الکل طبی (هاي اولیه  لوازم کمک  0612  15

      یقرسرنگ تز  0612  16

      وسایل مورد استفاده در تنظیم خانواده  0612  17

      قوزبند، کرست طبی و نظایر آن جوراب طبی، زانو بند،  0612  18

      شارژ و تعمیر کپسول اکسیژن  0612  19

    وسایل و تجهیزات درمانی 0613

      دستگاه سنجش فشار خون  0613  11

      لنز طبی و عینک  0613  12

      سمعک  0613  13

      )پا، چشم و غیرهدست، (اعضاء مصنوعی بدن   0613  14

15  0613  
ند طبـی و مـچ بنـد، عصـا و     بکمربند طبی و جراحی، گردن وسایل ماساژ طبی، کفش طبی،

  بغل چوب زیر

    

      وسایل چرخدار موتوري و غیر موتوري براي معلولین  0613  19

      هزینه ساخت دندان مصنوعی  0613  22

      وسایل ماساژ طبی و نظایر آن ،هزینه تعمیر عینک، سمعک، اعضاء مصنوعی بدن  0613  31

      وسایل چرخدار موتوري و غیر موتوري جهت معلولینهزینه تعمیر   0613  34

      سایر وسایل و تجهیزات درمانی  0613  35

    

 

  تولید خانگی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

  از محل کسب

  کشاورزي

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4 کد  5کد   6کد   7کد   8کد    
  



   FO-02-21- 01-07کد سند                                                           68 از 28 صفحه    

 هاي بهداشتی و درمانی خانوار در ماه گذشته هزینه  -06بخش 

  طریق تهیه  شرح هزینه  کد
  هزینه

  )ریال(

1  2  3  4  

      خدمات طبی سرپایی  062

    خدمات پزشکی  0621

      ویزیت پزشک عمومی  0621  11

      )بجز روانپزشک(ویزیت پزشک متخصص   0621  12

      روانپزشک ویزیت  0621  13

      ..).و ، کاشت مولیزیک، لیزر درمانی جراحی چشم،(هزینه عمل جراحی سرپایی   0621  14

      هاي کلینیک هزینه  0621  15

      هزینه سنگ شکن کلیه در کلینیک و درمانگاه  0621  16

    پزشکی دندان خدمات  0622

      )دولتی(ویزیت دندانپزشک   0622  11

      )خصوصی(ویزیت دندانپزشک   0622  12

      )دولتی(هزینه جراحی لثه   0622  13

      )خصوصی(هزینه جراحی لثه   0622  14

      )دولتی(  هزینه ارتودنسی  0622  15

      )خصوصی(هزینه ارتودنسی  0622 16

      )دولتی(، نصب دندان و روکش دندان ، عصب کشیهزینه پرکردن  0622  17

      )خصوصی(و روکش دندان  نصب دندان ،عصب کشی هزینه پر کردن،  0622  18

      )دولتی(گیري دندان  هزینه کشیدن دندان و جرم  0622  19

      )خصوصی(گیري دندان  هزینه کشیدن دندان و جرم  0622  21

      هاي کلینیک هزینه  0622  22

    خدمات پیراپزشکی  0623

      ویزیت ماما، شنوایی سنج، بینایی سنج و نظایر آن  0623  11

      رتوپدهزینه ا  0623  12

13  

  
0623  

، تست ورزش، اندوسکوپی، نوار قلـب،   MRIرادیولوژي، سونوگرافی، رادیوتراپی، اسکن، اکو، 

  ... نوار مغز و 

    

      فیزیوتراپی  0623  14

      )آزمایش خون(هزینه خدمات آزمایشگاهی   0623  16

      )آزمایش ادرار(هزینه خدمات آزمایشگاهی   0623  17

      ...)برداري، تیروئید و نمونه(هاي خدمات آزمایشگاهی  سایر هزینه  0623  18

  

 

  تولید خانگی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

  از محل کسب

  کشاورزي

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
  



   FO-02-21- 01-07کد سند                                                           68 از 29 صفحه    

 هاي بهداشتی و درمانی خانوار در ماه گذشته هزینه  -06بخش 

  طریق تهیه  شرح هزینه  کد
   هزینه

  )ریال(

1  2  3  4  

      واکسیناسیون، تزریق و نظایر آن  0623  19

      بند، قابله و حکیم دستمزد شکسته  0623  22

      هزینه پرداختی بابت دیالیز  0623  24

      طب سنتی، سوزنی و انرژي درمانی  0623  25

      ختنه اطفال و سوراخ کردن گوش  0623  27

      هاي کلینیک پیراپزشکی هزینه  0623  29

      خدمات آمبوالنس  0623  32

      پرستار خصوصی در منزل  0623  33

063 M خدمات بیمارستانی      

0631M خدمات پزشکی    

06311 M هاي عمومی خدمات پزشکی بیمارستان    

      )دولتی(ویزیت پزشک عمومی   0631  11

      )خصوصی(ویزیت پزشک عمومی   0631  12

      )دولتی(جز روانپزشک ه ویزیت پزشک متخصص ب  0631  13

      )خصوصی(جز روانپزشک ه ویزیت پزشک متخصص ب  0631  14

      )دولتی(ویزیت روانپزشک   0631  15

      )خصوصی(ویزیت روانپزشک   0631  16

      درمانی هزینه شیمی 0631 19

و  06312

06313 M 
  هاي تخصصی ات بیمارستانخدم

  

      )دولتی(ویزیت پزشک عمومی   0631  21

      )خصوصی(ویزیت پزشک عمومی   0631  22

      )دولتی(ویزیت پزشک متخصص بجز روانپزشک   0631  23

      )خصوصی(ویزیت پزشک متخصص بجز روانپزشک   0631  24

      )دولتی(ویزیت روانپزشک   0631  25

      )صیخصو(ویزیت روانپزشک   0631  26

      )دولتی(هزینه سنگ شکن کلیه   0631  36

      )خصوصی(شکن کلیه  هزینه سنگ  0631  37

      درمانی هزینه شیمی  0631  38

    خدمات پیراپزشکی  0633

  

 

  تولید خانگی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

خدمت در برابر

  خصوصی

از محل کسب 

  کشاورزي

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد      



   FO-02-21- 01-07کد سند                                                           68 از 30 صفحه    

 هاي بهداشتی و درمانی خانوار در ماه گذشته هزینه  -06بخش 

  طریق تهیه  شرح هزینه  کد
  هزینه

  )ریال(

1  2  3  4  

     ...ویزیت ماما، شنوایی سنج، بینایی سنج و  0633 11

      هزینه ارتوپد  0633  12

13  0633  
، تسـت ورزش، اندوسـکوپی، نـوار    MRIرادیولوژي، سونوگرافی، رادیوتراپی، انواع اسکن، اکو، 

  قلب، نوار مغز و نظایر آن

    

      فیزیوتراپی  0633  14

      )آزمایش خون(هزینه خدمات آزمایشگاهی   0633  15

      ...)آزمایش ادرار و( هزینه خدمات آزمایشگاهی  0633  16

      ...)برداري و نمونه(اي آزمایشگاهی ه سایر هزینه  0633  17

      واکسیناسیون، تزریق و نظایر آن  0633  18

      هزینه گچ گرفتن  0633  19

      هزینه پرستار خصوصی در بیمارستان  0633  21

      سایر خدمات پیراپزشکی  0633  22

      هزینه ترک اعتیاد  064

      هزینه ترک اعتیاد  0641

      هزینه ترک اعتیاد  0641  11

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

    6تعداد سطرهاي تکمیل شده در بخش                                                                       069999

  

 

  خانگیتولید  خرید
خدمت  ر در براب

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  وصیخص

از محل کسب 

  کشاورزي

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
  



   FO-02-21- 01-07کد سند                                                           68 از 31 صفحه    

 خانوار در ماه گذشتهحمل و نقل هاي  هزینه  - 07بخش 

  طریق تهیه  شرح هزینه  کد
  هزینه

  )ریال(

1  2  3  4  

M072 تجهیزات حمل و نقل شخصی      

    ساز براي وسایل حمل و نقل شخصی خت و روانانواع سو  0722

      انواع بنزین  0722  11

      گازوئیل  0722  12

      گاز مصرفی اتومبیل  0722  13

      هاي سوخت انواع روغن موتور، روغن ترمز، واسکازین، ضدیخ، گریس و مکمل  0722  14

M0723  نگهداري و تعمیر وسایل نقلیه شخصی    

      یلمیزان فرمان اتومب  0723  14

      تنظیم کاربراتور  0723  15

      کوبی، تنظیم موتور، تنظیم ترمز، تعمیر فنر و کمک فنر تفنی، لن دبازدی  0723  16

      تعویض روغن، گریسکاري و شستشوي موتور  0723  17

      شستشوي اتومبیل، پنچرگیري، تنظیم باد، آپارات الستیک، هزینه شارژ باطري  0723  18

      نگهداري و تعمیر وسایل نقلیه شخصی وسایل سایر  0723  22

M0724  سایر خدمات مربوط به وسایل و تجهیزات حمل و نقل شخصی    

      پارکینگ، گاراژ، هزینه پارکومتر و انعام کرایه  0724  11

      )اتوبان(اي  عوارض جاده  0724  12

      خدمات حمل و نقل 073

    هزینه خدمات حمل و نقل ریلی 0731

      قطاربلیط   0731  11

      کرایه حمل بار توسط قطار  0731  12

     و شارژ کارت الکترونیکی  خریدبلیط مترو و هزینه   0731  13

    اي هزینه خدمات حمل و نقل جاده  0732

      کرایه اتوبوس بین شهري  0732  11

      )نقدي و شارژ کارت الکترونیکی( کرایه اتوبوس داخل شهري  0732  12

      س بین شهريبو کرایه مینی  0732  13

      بوس داخل شهري کرایه مینی  0732  14

      کرایه سواري بین شهري  0732  15

      کرایه تاکسی داخل شهري  0732  16

      کرایه تاکسی تلفنی و آژانس  0732  17

  

 

  تولید خانگی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

  از محل کسب

  کشاورزي

حل کسب از م

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
  



   FO-02-21- 01-07کد سند                                                           68 از 32 صفحه    

 هاي حمل و نقل خانوار در ماه گذشته هزینه  - 07بخش 

  طریق تهیه  شرح هزینه  کد
  هزینه

  )ریال(

1  2  3  4  

      کرایه وانت جهت حمل مسافر  0732  18

      ...)، کامیون ووانت(اي  کرایه حمل بار جاده  0732  19

      کرایه حمل مسافر توسط موتور سیکلت  0732  21

      شود هزینه ایاب و ذهاب به محل کار یا محل تحصیل که یک جا پرداخت می  0732  22

      هزینه پیک براي حمل و نقل انواع کاال و خدمات خانوار  0732  23

      )مسافرکش شخصی(کرایه سواري داخل شهري  0732 24

      کرایه تاکسی بین شهري  0732  25

    هزینه خدمات حمل و نقل هوایی  0733

      کرایه حمل مسافر توسط هواپیما و بالگرد  0733  11

      کرایه حمل بار توسط هواپیما و بالگرد  0733  12

    هزینه خدمات حمل و نقل دریایی و راه آبی داخلی  0734

      کرایه کشتی، لنج، قایق و نظایر آن  0734  11

    هزینه خدمات حمل و نقل مختلط  0735

بندي نشده در جاي دیگر هاي حمل و نقل مختلط طبقه هزینه  0735  11      

    اري شده حمل و نقلخریدسایر خدمات   0736

11  0736  

، خدمات جا به جایی و انبارداري، )غیر تفریحی(کابین  هاي کابلی و تله واگن حمل و نقل با

هاي مسافرتی  العمل نمایندگی بار مسافران و ارسال آن، حقخدمات باربران و دفاتر نگهداري 

  گذاري شده باشد اگر جداگانه قیمت

    

          

         

        

          

          

          

          

          

    

    7تعداد سطرهاي تکمیل شده در بخش                                                                  079999

  

 

  ید خانگیتول  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

بر خدمت در برا

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

از محل کسب 

  کشاورزي

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
  



   FO-02-21- 01-07کد سند                                                           68 از 33 صفحه    

 هاي ارتباطات خانوار در ماه گذشته هزینه  - 08بخش 

  طریق تهیه  شرح هزینه  کد
  هزینه

  )ریال(

1  2  3  4  

      خدمات پستی 081

    خدمات پستی  0811

      ...و هزینه مرسوالت پستی شامل تمبر و ارسال   0811  11

       بندي مرسوالت پستی و هزینه بسته نامه پاکت  0811  12

M082 تجهیزات تلفن و تلفکس      

M0821  تجهیزات تلفن و تلفکس    

      ثابت و همراه و تلفکس تجهیزات تلفن تمامیتعمیر   0821  16

      خدمات تلفن و فکس  083

    خدمات تلفن و فکس  0831

      هزینه نصب تجهیزات تلفن و حق اشتراک آن  0831  11

 و شامل داخل شهري، بین شهري و خارج از کشورداخل منزل هزینه مکالمات تلفنی در   0831  12

  المللی کارت تماس تلفن بین خریدبهاي 

    

 شامل داخل شهري، بین شهري و خارج از کشور و خارج از منزله مکالمات تلفنی در هزین  0831  13

  کارت تماس تلفن  خریدبهاي 

    

      هزینه مکالمه تلفن همراه و شارژ تلفن همراه اعتباري  0831  14

      )داخل منزل(از اینترنت و کارت اینترنت هزینه حق اشتراک بابت استفاده   0831  15

      )خارج از منزل(استفاده از اینترنت هزینه   0831  16

      هزینه استفاده از خدمات فکس 0831 17

      کارمزد ودیعه بابت اجاره تلفن ارزشهزینه اجاره تلفن و براورد  0831 18

      هزینه نصب دستگاه تلفن ثابت و تلفن همراه  0831  19

      ثابت و تلفن همراه تلفنو وصل مجدد هاي جریمه  هزینه  0831  21

      هاي مربوط به ارتباطات خانوار سایر هزینه  0831  23

          

          

          

          

          

      

    8تعداد سطرهاي تکمیل شده در بخش                                                                  089999

  

 

  تولید خانگی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

برابر خدمت در 

  خصوصی

از محل کسب 

  کشاورزي

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
  



   FO-02-21- 01-07کد سند                                                           68 از 34 صفحه    

 خانوار در ماه گذشتهمربوط به خدمات فرهنگی و تفریحات  هاي هزینه  -09بخش 

  طریق تهیه  شرح هزینه  کد
   هزینه

  )ریال(

1  2  3  4  

M091  ها پردازي و لوازم آن اده، دبصري، عکاسی -زات سمعیتجهی      

M0912  برداري و تجهیزات نور فیلم ،وسایل عکاسی    

      )غیرشغلی(هور فیلم و چاپ عکس ظتجهیزات   0912  16

    )دوام کم(وسایل ضبط تصویر و صدا   0914

      برداري انواع فیلم دوربین فیلم  0914  11

      انواع فیلم عکاسی  0914 12

      انواع نوار خام و ضبط شده ویدیو  0914  13

      انواع نوار خام و ضبط شده ضبط صوت  0914  15

        )…و  آموزشی CD(هاي خام و ضبط شده  انواع لوح فشرده نوري و دیسکت  0914  17

      ها صوتی و تصویري و دیسکت هاي دي کرایه و تکثیر نوار ویدیو و سی  0914  19

M093  هاي خانگی ها و حیوان ایل تفریحی، باغسایر اقالم و وس      

M0931   ازي و وسایل سرگرمیبلوازم بازي، انواع اسباب    

      ...)شطرنج، تخته نرد، منچ و(وسایل بازي خانگی  و وسایل ورق بازي  0931  11

      انواع عروسک  0931  13

      انواع اسباب بازي  0931  14

      سازي  انواع بازي فکري و خانه 0931 16

      انواع خمیرهاي رنگی براي بازي 0931 17

M0932  ها و فضاهاي باز لوازم ورزشی و تفریحی در اردوگاه    

      ...نگ ووپ هاي پالستیکی، انواع تور والیبال و پینگ پونگ، تنیس و بدمینتون، توپ توپ پینگ  0932  11

M0933  ها باغ گیاهان و گل    

      ، پیاز گل، بذر، نشا، خاک و خاک برگ براي باغچهدرخت، درختچه، بوته، چمنانواع   0933  11

      انواع کود  0933  12

      انواع گل طبیعی، سبد گل و شاخ و برگ طبیعی  0933  14

    )خدمت(خانگی  هاي دامپزشکی و سایر خدمات براي حیوان  0935

       ها هاي پرداختی براي حیوان ر هزینهویزیت دامپزشک، عمل جراحی و سای  0935  11

      خدمات فرهنگی و تفریحی  094

    خدمات تفریحی  0941

      هاي ورزشی و استخر بلیط مسابقات ورزشی، ورودي باشگاه  0941  11

  

 

  تولید خانگی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

از محل کسب 

  کشاورزي

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )رخانوار دیگ

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
  

  



   FO-02-21- 01-07کد سند                                                           68 از 35 صفحه    

 هاي مربوط به خدمات فرهنگی و تفریحات خانوار در ماه گذشته هزینه  -09بخش 

  طریق تهیه  شرح هزینه  کد
   هزینه

  )ریال(

1  2  3  4  

      هاي ورزشی حق عضویت در باشگاه  0941  12

      )…و يهاي کامپیوتر انواع بازي( بلیط براي پارک بازي و شهربازي و کلوپ بازي  0941  13

14  0941  
هـاي   از قبیل قایق، تجهیزات اسکی، انواع کفش(لوازم ویژه ورزش و تفریح و کرایه تجهیزات 

  )…ورزشی، اسب، هواپیما و

    

      هاي پرداختی بابت آموزش موسیقی هزینه  0941  15

      هاي پرداختی براي فراگیري هر نوع ورزش هزینه 0941 16

18  0941  
هاي اسکی، تله کابین، تله سیژ، خدمات راهنمایان  هاي پرداختی بابت استفاده از پیست هزینه

  )براي مقاصد تفریحی(نظایر آن کوهستان و راهنمایان سفر و 

    

      فریحیهاي خدمات ت سایر هزینه  0941  19

    خدمات فرهنگی  0942

      نور و صدا هاي تر و تماشاخانه و نمایشئابلیط سینما، ت  0942  11

      وحش و سیرک ، بناهاي تاریخی، باغ ، نمایشگاهبلیط موزه   0942  12

      بلیط مراکز اپرا، تاالرهاي کنسرت و موسیقی   0942  13

      حق عضویت کتابخانه  0942  14

15  0942  
 و شناســی هـاي جانورشناســی و گیــاه  هــاي ملــی، بــاغ هــاي هنــري، پـارک  ورودي نگارخانـه 

  زیانهاي آب نمایشگاه

    

      نمایی انواع خدمات عکاسان از قبیل ظهور فیلم، چاپ عکس و بزرگ  0942  16

      …ومراسم  ،ها خدمات عکاسی و فیلم برداري از قبیل جشن  0942  17

      ...)میکس و: شامل(هاي مربوط به فیلم برداري  سایر هزینه  0942  19

      ...)خواننده، نوازنده و(هاي موسیقی  گروه هاي پرداختی بابت خدمات ارائه شده توسط هزینه 0942 21

      سایر خدمات فرهنگی 0942 22

    هاي شانسی کلیه بازي  0943

      هاي شانسی کلیه بازي  0943  11

095M التحریر روزنامه، کتاب و لوازم      

M0951  کتاب    

M09511  هاي درسی کتاب    

      کرایه کتاب  0951  16

M09512  هاي غیردرسی انواع کتاب    

      ...شامل کتابهاي ادبی، نفیس، شعر و کتاب داستان، علمی غیردانشگاهی و سرگرمی  انواع  0951  22

  

 

  تولید خانگی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

از محل کسب 

  کشاورزي

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3 کد  2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
  



   FO-02-21- 01-07کد سند                                                           68 از 36 صفحه    

 هاي مربوط به خدمات فرهنگی و تفریحات خانوار در ماه گذشته هزینه  -09بخش 

  طریق تهیه  شرح هزینه  کد
  هزینه

  )ریال(

1  2  3  4  

      انواع آلبوم عکس و خاطرات بچه  0951  23

      ...نامه و  ، پایانصحافی کتاب  0951  24

    ر نشریات ادواريها، مجالت و سای روزنامه  0952

      ها روزنامه  0952  11

      مجله و فصلنامه  0952  12

    موضوعات چاپ شده متفرقه  0953

      ...)شامل کتاب اول و(هاي راهنما و تبلیغاتی  کتابچه  0953  11

      هاي دعوت و تقویم پوستر، کارت پستال، کارت تبریک، کارت ویزیت، کارت 0953 12

      جغرافیاییهاي  نقشه و کره  0953  13

    نقاشی و لوازم هنري ،لوازم رسم ،التحریر لوازم  0954

      انواع کاغذ و دفتر  0954  11

      انواع پاکت غیر پستی، پوشه و کاور کاغذ  0954  12

      نویس روان و خودنویس، خودکار  0954  13

      انواع ماژیک  0954  14

      )مشکی(انواع مداد معمولی   0954  15

      داد رنگی و شمعیانواع م  0954  16

      اتود، راپیدوگراف، پانتوگراف و نظایر آن  0954  17

      ونظایرآن)کاتر(کاغذ،منگنه،گیره،سنجاق،کاغذبر کن کن،جامدادي،سوراخ مدادتراش،پاک  0954  18

      کش، گونیا، نقاله، شابلون و امثال آن انواع خط 0954 19

      کاربن و نظایر آن  0954 21

      گیر، چسب نواري و چسب مایع هر، جوهر استامپ، الک غلطمرکب، م  0954  22

      ، گچ و تخته پاک کن...)وایت برد و (انواع تخته تحریر   0954  23

      ...کنته و   مو، بوم، مقوا، مداد برنگ، قلمآروغن،  رنگو دفتر نقاشی،   کتاب شامل وسایل نقاشی  0954  25

      ...زي شامل خمیر موم وسا سازي و گل انواع وسایل مجسمه  0954  27

      ...بافی و گلدوزي شامل نخ، گوبلن و وسایل گوبلن  0954 28

      تحریرالهاي لوازم  سایر هزینه 0954  35

          

   

   9تعداد سطرهاي تکمیل شده در بخش                                                                        099999

  

 

  خانگیتولید   خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

از محل کسب 

  کشاورزي

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
  



   FO-02-21- 01-07کد سند                                                           68 از 37 صفحه    

 هاي آموزش و تحصیل خانوار هزینه  -10بخش 

  طریق تهیه  شرح هزینه  کد
   هزینه

  )ریال(

1  2  3  4  

      .هاي آموزش در بخش سیزده ثبت خواهد شد هزینه  

          

          

          

          

        

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

        

        

          

          

          

          

          

          

          

          

    

    10تعداد سطرهاي تکمیل شده در بخش                                                                        109999

  

 

  تولید خانگی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

از محل کسب 

  کشاورزي

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
  



   FO-02-21- 01-07کد سند                                                           68 از 38 صفحه    

 هاي غذاهاي آماده، هتل و رستوران خانوار در ماه گذشته هزینه  -11بخش

  طریق تهیه  شرح هزینه  کد
  هزینه

  )ریال(

1  2  3  4  

      ه غذاائخدمات تهیه و ار  111

    نظایر آنو ها  ها، کافه هزینه غذا در رستوران  1111

      چلوکباب برگ و چنجه  1111  11

      چلوکباب کوبیده  1111  12

      چلو خورشت 1111 13

      آبگوشت  1111  14

      کباب کوبیده  1111  15

      )بدون برنج(کباب برگ و چنجه   1111  16

      نظایر آنو کباب، جوجه سوخاري، ماهی سوخاري، مرغ بریان  جوجه  1111  17

      نظایر آنو پیتزا   1111  18

      نظایر آنو چین   پلو، شیرین پلو، تهباقاال ،چلو گوشت، چلو مرغ، زرشک پلو با مرغ، لوبیا پلو  1111  19

      نظایر آنو گر، دل و قلوه، کله پاچه، سیرابی ج  1111  21

      نظایر آنو آش  ،حلیم  1111  22

      ساندویچ سوسیس  1111  23

      سایر انواع ساندویچ  1111  24

      ساالد، سیب زمینی سرخ کرده، اسنک  1111 25

      ظایر آننو سمبوسه، فالفل، پاکوره   1111 26

      )نظایر آنو حلیم بادنجان، لوبیا، خورش قیمه (انواع غذاهاي کنسرو شده   1111  27

      صبحانه نان و پنیر  1111  28

      انه تخم مرغ نیمروحصب  1111  29

      سایر انواع صبحانه  1111  31

      چاي  1111  32

      انواع نوشابه   1111 33

      مأالشعیر و دلستر  1111  34

      نواع آب میوها  1111  35

      ...و  شیر کاکائو ،قهوه، نسکافه  1111  36

      قلیان در خارج از منزل  1111  37

      انواع نان شیرینی، کیک و بیسکویت  1111  41

      انواع میوه و کمپوت  1111  42

  

 

  تولید خانگی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

از محل کسب 

  کشاورزي

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
  



   FO-02-21- 01-07کد سند                                                           68 از 39 صفحه    

 هاي غذاهاي آماده، هتل و رستوران خانوار در ماه گذشته هزینه  -11بخش

  طریق تهیه  شرح هزینه  کد
   هزینه

  )ریال(

1  2  3  4  

      انواع بستنی و فالوده  1111  43

      نظایر آن، انواع ذرت و ، شلغم، سیب زمینی، باقال پخته، بالل)لبو(غندرپخته چ  1111  44

      چیپس و پفک نمکی  1111  45

      سایر انواع تنقالت مصرف شده در خارج از منزل  1111  46

      سرویس میز و انعام  1111  47

      اجرت پخت غذا بدون مواد اولیه  1111  48

    سلف سرویس و ها غذا خوري  1112

ها،  ها، ادارات، مدارس، دانشگاه هاي مستقر در کارخانه ارائه غذا و نوشابه توسط غذا خوري  1112  11

  …سایر مؤسسات آموزشی و ،ارتش

    

      ...)مهمانسراها، هتل و مسافرخانه(خدمات تامین جا   112

    ...)مهمانسراها، هتل و مسافرخانه(خدمات تامین جا   1120

      بابت کرایه اتاق در هتل و متلهزینه پرداختی   1120  11

      هزینه پرداختی بابت کرایه اتاق در مسافرخانه   1120  12

      )نظایر آننظیر اتاق، چادر، کمپینگ و (هزینه پرداختی در غیر از هتل، متل و مسافرخانه   1120  13

      موزشیروزي و سایر موسسات آ ها، مدارس شبانه هزینه خدمات تامین جا در دانشگاه  1120  14

...)تاالر، باغ، مسجد و(هزینه خدمات تامین جا براي برگزاري مجلس   1120  15      

      بررانعام و دستمزد با  1120  16

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

    

    11عداد سطرهاي تکمیل شده در بخش ت                                                                       119999

  

 

  تولید خانگی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

از محل کسب 

  کشاورزي

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
  



   FO-02-21- 01-07کد سند                                                           68 از 40 صفحه    

 دمات متفرقه خانوار در ماه گذشتههاي کاالها و خ هزینه  - 12بخش

  طریق تهیه  شرح هزینه  کد
   هزینه

  )ریال(

1  2  3  4  

      خدمات شخصی  121

    خدمات آرایش و پیرایش شخصی  1211

      ها هزینه اصالح صورت خانم  1211  11

      ها هزینه کوتاه کردن موي سر خانم  1211  12

      اصالح سر و صورت آقایان 1211 13

      )السیون و آرایشیمانیکور، پتیکور، اپ(ش و زیبایی یآراموسسات ها و  نلسا خدمات  1211  14

      آرایش و گریم عروس  1211  15

      هزینه استحمام در گرمابه  1211  21

      هزینه استفاده از سونا  1211  22

      هزینه استفاده از آبگرم  1211  23

    )دوام کم(  لوازم برقی براي خدمات شخصی  1212

11  1212  
السیون شخصی، دستگاه حالـت  یدستگاه اپ ،ماشین اصالح سر و صورت، سشوار، ریش تراش

  مسواک برقی و سایر وسایل مشابه برقی ،)نزرف(دهنده مو

    

      هزینه تعمیر وسایل فوق  1212  15

    دوام لوازم و کاالهاي شخصی بی  1213

      تیغ صورت تراشی  1213  11

      آئینه جیبی و برس ناخن ر، قیچی موزنی، موچین، سوهان ناخن،فرچه، ناخن گی ،خود تراش  1213 12

      شانه و برس  1213 13

      لنز غیر طبی و سنجاق مو، فردهنده مو، کاله گیس، مو و مژه مصنوعی  1213  16

      انواع مسواک  1213  19

      انواع ترازو شخصی به جز ترازوي آشپزخانه  1213  22

      ت وسایل فوقهزینه مربوط به تعمیرا  1213  23

      انواع صابون آرایشی و طبی، صابون و اسپري اصالح و خمیر ریش  1213  31

      دندان گرددندان، خالل و نخ ،خمیردندان  1213  33

36  1213  
کن و تونر، رژلب، مداد چشم، عطر و ادکلن، افترشیو، کرم  شیرپاک(انواع لوازم آرایشی شامل 

  ...) ، سرمه و پودر، ریمل، خط چشم، پنکک، رژگونه

    

      کرم دست و صورت  1213  37

  

 

  تولید خانگی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

از محل کسب 

  کشاورزي

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
  



   FO-02-21- 01-07کد سند                                                           68 از 41 صفحه    

 کاالها و خدمات متفرقه خانوار در ماه گذشتههاي  هزینه  - 12بخش

  طریق تهیه  شرح هزینه  کد
  هزینه

  )ریال(

1  2  3  4  

      رنگ مو  1213  41

      حنا 1213 46

      ...مو و ) کننده ثابت(ها و انواع فیکساتور  انواع اسپري براي جلوگیري از بوي بدن، لوسیون  1213  47

      کرم، روغن و پودربچه  1213  48

      انواع مواد موبر  1213  51

      هاي بهداشتی پوشک بچه و نوار بهداشتی، پنبه  1213  53

      کاغذ توالت و کاغذي حوله ،کاغذي دستمال  1213  54

      دستمال سفره کاغذي  1213  55

      ...)کن و هاي مرطوب آرایشی، گوش پاک دستمال(سایر محصوالت کاغذي   1213  56

M123  ر جاي دیگربندي نشده د لوازم شخصی طبقه      

M1232  سایر لوازم شخصی    

      انواع چمدان و ساک مسافرتی  1232  11

      ...دستی چرمی شامل اداري و  انواع کیف  1232  12

      ...دستی غیر چرمی شامل اداري و  انواع کیف  1232 13

      ، کیف موبایل و نظایر آنجواهراتو  کیف آرایشع جعبه وانوا  1232 14

بچه،صندلی  حمل قابل داربچه،تخت چرخ کالسکه،روروئک،صندلی شامل نوزادان مخصوص ملزومات  1232  15

  ...) و  کودک بند، کمربندایمنی بند و پیش پشت(حمل بچه  دراتومبیل،ساک بچه صندلی،تاشوبچه

    

      چوب سیگار و چپق، قوطی سیگار، پیپ، قلیان و فندک، سیگاربر، زیرسیگاري و اقالم مشابه  1232  16

      هاي آفتابی عینک  1232  17

      زنی چوب و عصاي قدم  1232  18

      ، بادبزن، جا کلیدي، چاقو جیبیچتر  1232  19

      ، رحل قرآنتسبیح، مهر، سوزنی و جانماز  1232  23

      سوخت فندک  1232  27

      )فشار هوا( دماسنج و فشارسنج 1232 28

        سایر لوازم شخصی و هزینه تعمیرات آن  1232  31

M124  اي حمایت اجتماعی و خدمات مشاوره      

M1241  حمایت اجتماعی    

  

  

 

  تولید خانگی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

از محل کسب 

  کشاورزي

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
  

  



   FO-02-21- 01-07کد سند                                                           68 از 42 صفحه    

 هاي کاالها و خدمات متفرقه خانوار در ماه گذشته هزینه  - 12بخش

  طریق تهیه  شرح هزینه  کد
  هزینه

  )ریال(

1  2  3  4  

      )دولتی(هزینه پرداختی به آسایشگاه سالمندان و معلوالن   1241  11

      )خصوصی(هزینه پرداختی به آسایشگاه سالمندان و معلوالن   1241  12

      )غیرحقوقی(اي، راهنمایی، داوري و فرزند خواندگی براي خانوارها  خدمات مشاوره  1241  14

      خدمات مدارس معلولین  1241  15

      خدمات مراکز توانبخشی  1241  16

          

          

          

          

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

    

    12تعداد سطرهاي تکمیل شده در بخش                                                                       129999

   

  

 

  تولید خانگی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

از محل کسب 

  کشاورزي

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1د ک 4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
  

  



   FO-02-21- 01-07کد سند                                                           68 از 43 صفحه    

 ماه گذشته 12و انتقاالت در هاي خانوار  هزینهتهیه و فروش کاالهاي بادوام منزل، سایر   -13بخش

  شرح هزینه  کد
طریق 

  تهیه

  خرید

  یا هزینه 

  فروش

  دست دوم 

1  2  3  4  5  

31 0   A پوشاک       

0312 A  دوام کم(پوشاک(        

03123 A و   

03124  A 
 پوشاک زنانه

      

        انواع پالتو پوست  0312  31

        لباس عروس خرید  0312  43

0313 A  دوام کم(سایر انواع پوشاک و لوازم پوشاکی(       

        )براي موتورسیکلت و دوچرخه(انواع کاله ایمنی   0313  15

0314 A  خدمت(هزینه شستشو، اجرت دوخت، تعمیر و کرایه پوشاک(        

        ...)شامل لباس عروس و(کرایه لباس   0314  13

        )اقامتگاه اول و بعدي(نگهداري و تعمیر واحد مسکونی   043

        مواد و مصالح براي نگهداري و تعمیر واحد مسکونی  0431

        آجر  0431  11

        سیمان  0431  12

        ماسه و گچ 0431 13

        موزائیک و کاشی  0431  14

        هاي غیر چوبی و سایر کفپوشسرامیک، سنگ   0431  17

        در و پنجره و نرده چوبی و فلزي  0431  18

        شیشه  0431  21

        )روغنی و پالستیکی(انواع رنگ   0431  22

        تینر، روغن جال، بتونه و سایر لوازم به کار رفته غیر فلزي  0431  24

        قلم مو  0431  25

        مواد کفسابیکاغذ دیواري، چسب کاغذ دیواري و   0431  26

        کشی فلزي و غیر فلزي لوله آب، شیرآب، اتصاالت لوله  0431  27

        ...)پایه دستشوئی، وان و(لوازم بهداشتی منزل   0431  29

        )اي سیمی و پارچه(انواع تور   0431  31

        انواع ایرانیت و انواع ورق جهت شیروانی  0431 32

        گل هزینه کاه  0431 34

  

 

  تولید خانگی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

از محل کسب 

  کشاورزي

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
  



   FO-02-21- 01-07کد سند                                                           68 از 44 صفحه    

 ماه گذشته 12الت در هاي خانوار و انتقا تهیه و فروش کاالهاي بادوام منزل، سایر هزینه  -13بخش

  شرح هزینه  کد
طریق 

  تهیه

  خرید

  یا هزینه 

  فروش

  دست دوم 

1  2  3  4  5  

        مصالح و اقالم تزئینی خریدهاي مربوط به  سایر هزینه  0431  35

        خدمات نگهداري و تعمیر واحد مسکونی  0432

        ...اژ، پکیج و کن، درب بازکن، آسانسور، تهویه مطبوع، شوف تعمیر کولر، آب گرم  0432  11

        )با مصالح(اجرت نقاشی ساختمان به صورت کنتراتی   0432  12

        )بدون مصالح(اجرت نقاشی ساختمان به صورت کنتراتی   0432  13

        اجرت نصب کاغذ دیواري و اگوستیک و سایر تزئینات مشابه  0432  14

        اجرت نصب شیشه همراه با شیشه  0432  15

        ...)قیرگونی، ایزوگام و(سفالت بام هزینه آ  0432  16

        هاي تعمیر بام هزینه تعمیرات شیروانی و سایر هزینه  0432  17

        تعمیر در و پنجره و نرده ساختمان و نظایر آن  0432  18

        تعمیر چاه و فاضالب و اجرت مقنی  0432  19

        اجرت بنا براي تعمیرات جزئی  0432  22

        اده براي تعمیرات جزئیاجرت کارگر س 0432 23

        کشی برق هزینه مربوط به تعمیرات جزئی لوله آب، گاز و سیم  0432  24

        هاي نگهداري و تعمیر واحد مسکونی سایر هزینه  0432  25

        ها مبلمان و اثاث، فرش و سایر کفپوش  051

        مبلمان و اثاث  0511

05115 ،05114 

  05116و 
  سایر اثاث

      

        )نظایر آندار، دیواري و  لوستر رومیزي، پایه(چراغ الکتریکی   0511  41

        )اي فلزي، پارچه(انواع پرده کرکره   0511  42

        آئینه، آئینه شمعدان  0511  43

تابلوهاي نقاشی، گوبلن، مجسمه سرامیک و غیر : مانند(آثار هنري غیر عتیقه   0511  53

  )ایر آننظسرامیک، انواع قاب عکس، تابلو فرش و 

      

        …و فلزي ،صنایع دستی چوبی  0511  54

        قفس بچه و گهواره، صندلی پایه بلند بچه  0511  56

        ...)چادر، بیلچه و(باغ  و کمپینگ، لوازم سفري  0511  58

        اري شده جهت تعمیر موارد باال توسط خانوارخریدمواد   0511  59

        هزینه نصب موارد باال 0511 61

        مبلمان و اثاث  05117

  

 

  تولید خانگی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

از محل کسب 

  کشاورزي

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد      



   FO-02-21- 01-07کد سند                                                           68 از 45 صفحه    

 ماه گذشته 12هاي خانوار و انتقاالت در  ر هزینهتهیه و فروش کاالهاي بادوام منزل، سای  -13بخش

  شرح هزینه  کد
طریق 

  تهیه

  خرید

  یا هزینه 

  فروش

  دست دوم 

1  2  3  4  5  

        تختخواب و میزتوالت  0511  71

        کمد و دراور، بوفه، قفسه کتاب و لباس و ظروف و نظایر آن  0511  72

        انواع میز و صندلی و نیمکت  0511  73

        و کاناپه مبل  0511  74

        اري شده جهت تعمیر موارد باال توسط خانوارخریدمواد   0511  75

        ها فرش و سایر کفپوش  0512

        )دستباف( …قالی، قالیچه، پشتی و  0512  11

        )ماشینی... (قالی، قالیچه، پشتی و  0512  12

        موکت و سایر انواع کفپوش ماشینی  0512  13

        ...نمد وزیلو، گلیم،   0512  14

        ها هزینه نصب کفپوش  0512  15

        ها تعمیر مبلمان، اثاث و کفپوش  0513

        ها لوازم مورد نیاز جهت تعمیر مبلمان، اثاث و کفپوش  0513  11

        خانوار يو شستشو مربوط به اقالم فوق توسط غیر از اعضا تعمیرهاي  هزینه  0513  12

        وسایل خانگی  053

        )بادوام(اصلی برقی و غیر برقی وسایل   0531

        یخچال  0531  11

        فریزر فریزر و یخچال  0531  12

        ظرفشویی کن و ماشین انواع ماشین لباسشویی، ماشین خشک  0531  13

        اطوپرسی  0531  15

        فر گاز معمولی و فردار، مایکروویو و قاجا  0531  16

        ...پز گازي، گازپیک نیک، تنورگلی و  نواع اجاق، کبابو گازي، ا نفتی پزي خوراک چراغ  0531  17

        سیلندر گاز مایع و رگالتور آن  0531  18

        کننده هوا، هواکش و کالهک هواکش انواع تهویه مطبوع، مرطوب  0531  19

        )نفتی، گازي، برقی و هیزمی(انواع بخاري   0531  21

        کولرگازي  0531  25

        ، جارو شارژري و بخارشوررقیانواع جارو ب  0531  29

        ، چرخ خیاطی برقیچرخ خیاطی دستی  0531  32

        انواع ماشین بافندگی 0531 34

  

 

  تولید خانگی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

از محل کسب 

  کشاورزي

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
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 ماه گذشته 12هاي خانوار و انتقاالت در  تهیه و فروش کاالهاي بادوام منزل، سایر هزینه  -13بخش 

  شرح هزینه  کد
طریق 

  تهیه

  خرید

  یا هزینه 

  فروش

  دست دوم 

1  2  3  4  5  

        یه آب و سایر مواردمشابهنشانی، دستگاه تصف هاي آتش انواع صندوق نسوز، کپسول  0531  35

        انواع ژنراتور، ترانسفورماتور، ترانس یخچال و انواع وسایل مشابه  0531  38

        لوازم جهت تعمیر و نصب وسایل فوق  0531  39

        هزینه تعمیر و نصب وسایل فوق  0531  41

        )دوام کم(وسایل کوچک برقی   0532

        پز برقی، سرخ کن و بخارپز بابپلوپز برقی، آرام پز برقی، ک  0532  11

12  0532  
ساز،  برقی، دستگاه تست نان، سبزي خردکن، غذاساز، قهوه جوش، کتري قهوه

  هاي چندکاره و نظایر آن ساز و انواع دستگاه ساز، شربت بستنی

      

        سماور برقی  0532  13

        )برقی(و کن، آسیاب، چرخ گوشت و اط گیري برقی، مخلوط انواع آب میوه  0532  14

        پنکه رومیزي و انواع کولر متحرک  0532  16

        سایر وسایل برقی  0532  25

        هزینه تعمیر، نصب و اجاره وسایل اصلی برقی و غیر برقی  0533

        فوق وسایللوازم جهت تعمیر و نصب   0533  11

        تعمیر، اجاره و نصب وسایل فوق تبدیل، هزینه   0533  12

A054  روف غذاخوري و سایر لوازم خانگیانواع ظ        

A0540  انواع ظروف غذاخوري و سایر لوازم خانگی        

        دیگ زودپز  0540  22

        سماور نفتی  0540  23

        سماورگازي  0540  25

        کرایه ظروف و لوازم خانگی  0540  44

        سایر لوازم خانگی ذکر نشده در جاي دیگر  0540  45

A055  ت منزل و باغابزار و تجهیزا        

        ابزار و تجهیزات بادوام  0551

        )مته، اره، سمباده برقی و نظایر آن(ابزار برقی براي نجاري و فلزکاري در خانه   0551  11

        موتوري، پمپ آب و نظایر آن زنی، علف چین، اره دستگاه چمن  0551  12

        تعمیرات و اجاره لوازم فوق  0551  13

A056  دمات براي منزلکاالها و خ        

A0562  خدمات خانگی و مراقبت از منزل        

        کرایه مبلمان و وسایل خانه  0562  21

  

 

  تولید خانگی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

از محل کسب 

  کشاورزي

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
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  ماه گذشته 12هاي خانوار و انتقاالت در  تهیه و فروش کاالهاي بادوام منزل، سایر هزینه  -13بخش

  شرح هزینه  کد
طریق 

  تهیه

  خرید

  یا هزینه 

  فروش

  دست دوم 

1  2  3  4  5  

061 A محصوالت، وسایل و لوازم پزشکی        

0612 A محصوالت پزشکی        

        پتو و تشک برقی، دستگاه بخور و نظایر آن  0612  11

        کپسول اکسیژن  0612  14

063 A خدمات بیمارستانی        

0631 A خدمات پزشکی        

06311 A هاي عمومی خدمات پزشکی بیمارستان        

        )دولتی(انواع عمل جراحی   0631  17

        )خصوصی(انواع عمل جراحی  0631 18

06313 A هاي تخصصی ارستانخدمات بیم        

        )دولتی(اجرت عمل جراحی   0631  34

        )خصوصی(اجرت عمل جراحی   0631  35

        خدمات اصلی  0634

        هاي عمومی خدمات اصلی بیمارستان  06341

18  0634  
خواب، خوراک،  اداري،تخت خدمات شامل(عمومی  هاي دربیمارستان خدمات هزینه

    )...و ، زایمان طبیعی اورژانس
  

  

        هاي تخصصی خدمات اصلی بیمارستان  06342

28  0634  
 خوراک، خواب، تخت اداري، خدمات شامل( تخصصی هاي دربیمارستان خدمات هزینه

    ...)وزایمان طبیعی   ،اورژانس 
  

  

        هاي روانی خدمات اصلی بیمارستان  06343

38  0634  
خـواب،   داري، تخـت شـامل خـدمات ا  (هـاي روانـی    هزینه خدمات در بیمارسـتان 

    ...)خوراک، اورژانس و
  

  

        هاي توانبخشی ن خدمات اصلی بیمارستا  06344

48  0634  
خـواب،   شامل خدمات اداري، تخـت (هاي توانبخشی  هزینه خدمات در بیمارستان

    ...)خوراک، اورژانس و
  

  

        وسایل نقلیه خرید  071

        انواع خودرو خرید  0711

  

 

  تولید خانگی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

از محل کسب 

  کشاورزي

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
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  ماه گذشته 12هاي خانوار و انتقاالت در  تهیه و فروش کاالهاي بادوام منزل، سایر هزینه  -13بخش

  شرح هزینه  کد
طریق 

  تهیه

  خرید

  یا هزینه 

  فروش

  دست دوم 

1  2  3  4  5  

11  0711  
شامل حقوق گمرکی و عوارض پرداخت شده و هزینه (اتومبیل دست اول خارجی 

  )گذاري شماره

      

12  0711  
شامل حقوق گمرکی و عوارض پرداخت شده و (اتومبیل دست دوم خارجی 

    )گذاري هزینه شماره
    

        ...)شامل عوارض پرداخت شده و (اتومبیل دست دوم داخلی   0711  16

        اتومبیل دست اول داخلیانواع   0711  17

        انواع موتور  0712

        چرخه هاي سه اي و گازي و موتورسیکلت انواع موتورسیکلت دنده  0712  11

        انواع دوچرخه  0713

        انواع دوچرخه مردانه یا زنانه  0713  11

        چرخه و دوچرخه پسرانه یا دخترانه  انواع سه  0713  12

        تعمیر انواع دوچرخه  0713  14

A072  تجهیزات حمل و نقل شخصی        

        لوازم و قطعات یدکی  0721

        الستیک روئی و تویی اتومبیل سواري  0721  11

        الستیک روئی و تویی موتورسیکلت و دوچرخه  0721  13

        باطري اتومبیل و موتورسیکلت انواع 0721 17

        انواع موتور اتومبیل و موتورسیکلت  0721  18

        فیلتر روغن و هواي اتومبیل  0721  19

        انواع کمک فنر، دیسک، لنت ترمز، انواع واشرسرسیلندر و پالتین  0721  22

        انواع تلمبه  0721  23

        انواع چادر و روکش  0721  27

        ...)شامل فرش، کپسول و(آالت براي وسایل نقلیه  نتانواع زی  0721  31

        انواع باربند، زنجیر چرخ، قفل فرمان و انواع کمربند ایمنی  0721  32

        انواع دزدگیر  0721  33

        سپر، دینام، بوق، ترکبند، قاب زنجیر، زنگ، انواع درزگیر و جال دهنده  0721  35

        رسیکلت و دوچرخهانواع چراغ اتومبیل و موتو  0721  37

  

 

  تولید خانگی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

از محل کسب 

  کشاورزي

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
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 ماه گذشته 12هاي خانوار و انتقاالت در  ایر هزینهتهیه و فروش کاالهاي بادوام منزل، س  -13بخش

  شرح هزینه  کد
طریق 

  تهیه

  خرید

  یا هزینه 

  فروش

  دست دوم 

1  2  3  4  5  

        انواع رادیاتور اتومبیل  0721  39

        سایر لوازم و قطعات یدکی  0721  41

        ...سوز کردن خودرو شامل سیلندر، نصب و  دوگانه  0721  42

A0723   تعمیر وسایل نقلیه شخصینگهداري و        

        اتومبیلو جلوبندي تودوزي صافکاري، نقاشی،  0723 11

        ...)تراشکاري و(تعمیرات اساسی موتور اتومبیل و موتورسیکلت  0723 19

        کشی اتومبیل یا موتورسیکلت تعمیر یا تعویض اساسی سیم 0723 21

        ...)اجرت تعویض وشامل (سایر تعمیرات وسایل نقلیه شخصی  0723 23

A0724  سایر خدمات مربوط به تجهیزات حمل و نقل شخصی        

        هزینه اخذ یا تعویض گواهینامه رانندگی  0724  13

        تعلیم رانندگی  0724  14

        معاینه فنی اتومبیل  0724  15

        کرایه وسایل حمل و نقل شخصی بدون راننده  0724  16

17  0724  
ت تخلفات رانندگی، مالیات و عوارض سالیانه وسایل نقلیه جریمه پرداختی باب

    شخصی و هزینه مشابه پرداخت شده به دولت

    

        هزینه تعویض پالک خودرو  0724  21

        هزینه مجوز تردد در محدوده طرح ترافیک  0724  22

A082  تجهیزات تلفن و تلفکس        

A0821  تجهیزات تلفن و تلفکس        

        شی تلفن ثابتگوانواع   0821  11

        فکس و تلفکس، پیجر و منشی تلفنی و سایر تجهیزات مشابه  0821  12

        )موبایل(گوشی تلفن همراه انواع   0821  13

        نصب نرم افزارهاي مربوط به تلفن همراه، سایر تجهیزات تلفن، تلفن همراه و تلفکس  0821  17

A091  ها و لوازم آنپردازي  بصري، عکاسی، داده -تجهیزات سمعی        

        تجهیزات ویژه دریافت، ضبط و تکثیر صدا و تصویر  0911

        انواع تلویزیون سیاه و سفید  0911  11

17  0911  
و سایر  )DVD(،  دي وي دي )VCD(، انواع ویدیو سی دي )VHS(انواع ویدیو 

    وسایل مشابه

    

  

 

  تولید خانگی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

از محل کسب 

  کشاورزي

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
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 ماه گذشته 12هاي خانوار و انتقاالت در  تهیه و فروش کاالهاي بادوام منزل، سایر هزینه  -13بخش

  شرح هزینه  کد
طریق 

  تهیه

  دخری

  یا هزینه 

  فروش

  دست دوم 

1  2  3  4  5  

        انواع آنتن تلویزیون 0911 19

        انواع تجهیزات دریافت امواج ماهواره  0911  21

        انواع رادیو و ضبط صوت  0911  22

        و وسایل مشابه mp3, mp4 playerانواع میکروفن و هدفن، انواع واکمن،   0911  25

        ر وسایل فوق توسط خانوارقطعات براي تعمی خرید 0911 26

        سایر تجهیزات صوتی و تصویري  0911  27

        انواع تلویزیون رنگی داخلی   0911  28

        انواع تلویزیون رنگی خارجی  0911  29

A0912  برداري و تجهیزات نور وسایل عکاسی، فیلم        

        برداري غیر دیجیتال انواع دوربین عکاسی و فیلم  0912  11

        برداري دیجیتال انواع دوربین عکاسی و فیلم  0912  12

        برداري و تجهیزات نور قطعات براي تعمیر وسایل عکاسی، فیلم  0912  24

        برداري و تجهیزات نور سایر وسایل عکاسی، فیلم  0912  25

        تجهیزات رایانه  0913

        )PC(هاي شخصی  انواع رایانه  0913  11

        هاي رایانه شخصی یستمهزینه ارتقاء س  0913  12

        انواع چاپگر و اسکنر  0913  13

15  0913  
هاي شخصی و انواع تجهیزات اتصال به  گیر و فکس توسط رایانه انواع تجهیزات پیغام

  ...)و  Modemانواع (شبکه اینترنت 

      

        افزار انواع نرم  0913  16

        ن تحریرپرداز و انواع ماشیژه  واانواع ماشین حساب،   0913  17

        قطعات براي تعمیر وسایل فوق توسط خانوار  0913  19

        ...سایر تجهیزات رایانه از قبیل حافظه جانبی و   0913  25

        اي و لوازم آن اجرت تعمیر تجهیزات صوتی و تصویري، عکاسی، رایانه  0915

11  0915  
بـرداري و سـایر    لماجرت تعمیر و سرویس تلویزیون، رادیو ضبط، وسایل عکاسی و فی

  وسایل صوتی و تصویري  

      

        اجرت تعمیر و سرویس لوازم رایانه  0915  15

        اي سایر تعمیرات تجهیزات صوتی و تصویري و رایانه  0915  16

  

 

  تولید خانگی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

از محل کسب 

  کشاورزي

 از محل کسب

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
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 ماه گذشته 12هاي خانوار و انتقاالت در  تهیه و فروش کاالهاي بادوام منزل، سایر هزینه  -13بخش

  شرح هزینه  کد
طریق 

  تهیه

  خرید

  یا هزینه 

  فروش

  دست دوم 

1  2  3  4  5  

        ه بادوام براي تفریح و فرهنگسایر وسایل عمد  092

        سایر وسایل عمده بادوام براي تفریح و فرهنگ  0921

22  0921  
هـاي موتـوري و    انـواع قـایق  : شـامل (وسایل عمـده بـادوام بـراي تفـریح و فرهنـگ      

  ...)غیرموتوري، انواع اسب، تجهیزات غواصی و

      

        رهنگآالت موسیقی و لوازم عمده بادوام براي تفریح و ف  0922

        انواع آالت و لوازم موسیقی  0922  11

        هاي بازي غیرکامپیوتري دستی و سایر دستگاه پونگ، فوتبال میزهاي بیلیارد و پینگ  0922  13

        مواد و لوازم جهت نگهداري و تعمیر وسایل فوق توسط خانوار  0922  14

         تعمیر و نگهداري وسایل عمده بادوام تفریح و فرهنگ  0923

        تعمیر و نگهداري وسایل عمده بادوام تفریح و فرهنگ  0923  11

13  0923  
هـاي   هـاي پرداختـی بـراي اسـب     ویزیت دامپزشک، دارو، عمل جراحی و سایر هزینه

  )براي مقاصد تفریحی(مسابقه 

      

14  0923  
بـراي  (هاي مسابقه  بندي و غیره براي اسب خدمات جا براي نگهداري، غذا دادن، نعل

  )قاصد تفریحیم

      

A093  هاي خانگی ها و حیوان سایر اقالم و وسایل تفریحی، باغ        

A0931  لوازم بازي، انواع اسباب بازي و وسایل سرگرمی        

        انواع وسایل بازي و سرگرمی الکترونیکی  0931  18

        تعمیر وسایل فوق  0931  19

        آور هاي مبدل و وسایل خنده انواع ماسک، لباس 0931 21

        سین و درخت کریسمس بندي، تزئینات سفره هفت بازي، آذین وسایل آتش  0931  22

24  0931  

هـاي معـدنی،    سکه، مدال، سـنگ : شامل(اقالم و ملزومات مورد نیاز براي کلکسیون 

شده، آلبوم تمبر  هاي مربوط به جانورشناسی، تمبرهاي پستی مستعمل یا باطل نمونه

  ...)و

      

        افزارهاي بازي  نواع نرما  0931  25

        بندي نشده براي سرگرمی در جاي دیگر سایر اقالم و ابزار طبقه  0931  26

        و کرایه لوازم سفره عقد خرید  0931  27

        کرایه لوازم باال به غیر از سفره عقد  0931  29

A0932  ها و فضاهاي باز لوازم ورزشی و تفریحی در اردوگاه        

        ع توپ والیبال، فوتبال، بسکتبال و نظایر آنانوا  0932  12

        بوکس سازي، انواع راکت و انواع کیسه لوازم اسکی، بدن  0932  13

  

 

  تولید خانگی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

از محل کسب 

  کشاورزي

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
  



   FO-02-21- 01-07کد سند                                                           68 از 52 صفحه    

 ماه گذشته 12هاي خانوار و انتقاالت در  تهیه و فروش کاالهاي بادوام منزل، سایر هزینه  -13بخش

  شرح هزینه  کد
طریق 

  تهیه

  خرید

  یا هزینه 

  فروش

  دست دوم 

1  2  3  4  5  

        هاي ایمنی و ورزشی انواع کاله  0932  14

16  0932  
بنـد، زانوبنـد، کمربنـدهاي     بنـد، سـاق   هاي ورزشی، جلیقه نجات، مـچ  دستکشانواع 

  ها هاي ورزشی و ایمنی و سایر محافظ محافظ، انواع عینک

      

        خواب چادر و کیسه  0932  18

        پشتی تفنگ و مهمات، دوربین شکاري و کوله  0932  19

        ...نیکی، کباب پز و انواع اجاق پیک  0932  23

        ...)اسکی، اسکیت، فوتبال و(هاي ورزشی  نواع کفشا  0932  24

26  0932  
  ورزشی، دمبل و سایر هاي کسهاي ورزشی، نیزه، دی انواع شمشیرهاي بازي، وزنه

    وسایل بدنسازي 

    

        )چوب، قالب و تور(انواع وسایل ماهیگیري   0932  28

        هاي باد تلمبهانواع   0932  29

        و تفریحیسایر لوازم ورزشی   0932  33

        تعمیر انواع وسایل فوق  0932  35

A0933  ها باغ گیاهان و گل        

        انواع گل مصنوعی، سبدگل و شاخ و برگ مصنوعی  0933  15

        )مصنوعی(انواع درخت، درختچه، بوته و چمن   0933  16

        هاي خانگی و لوازم مربوط حیوان  0934

        خانگی هاي حیوانهاي تزئینی و  پرندگان، ماهی  0934  11

        گردن ها، قالده، انواع ریسمان و حلقه انواع قفس چوبی و فلزي حیوان  0934  12

        انواع آکواریوم  0934  14

        هاي غیرشغلی و انواع دام هاي خانگی غذاي حیوان  0934  16

        ...)نظیر دارو، سرنگ و(ها  انواع محصوالت دامپزشکی و ابزار تیمار حیوان  0934  17

A095  التحریر روزنامه، کتاب و لوازم        

A0951  کتاب        

A09511  هاي درسی کتاب        

        دبستانی هاي دوره دبستانی و پیش کتاب  0951  11

        هاي دوره راهنمایی  کتاب 0951 12

  

 

  تولید خانگی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

کسب از محل 

  کشاورزي

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
  



   FO-02-21- 01-07کد سند                                                           68 از 53 صفحه    

 ماه گذشته 12هاي خانوار و انتقاالت در  تهیه و فروش کاالهاي بادوام منزل، سایر هزینه  -13بخش

  شرح هزینه  کد
طریق 

  تهیه

  خرید

  یا هزینه 

  فروش

  دست دوم 

1  2  3  4  5  

        دانشگاهی های دوره دبیرستانی و پیش کتاب  0951  13

        های دوره دانشگاهی کتاب  0951  14

        های کمک درسی انواع کتاب  0951  15

A09512  هاي غیر درسی انواع کتاب        

        ها المعارف، فرهنگ لغت و اطلس شامل دایره مرجعهای  انواع کتاب  0951  21

        مذهبی شامل قرآن، نهج البالغه، مفاتیح الجنان و نظایر آنهای  انواع کتاب  0951  25

        )همراه تور(هاي دستجمعی   هزینه مسافرت  096

11  0961  
مسکن، غذا، حمل و  :شامل(های مذهبی دستجمعی در  داخل کشور  هزینه مسافرت

    )نقل و راهنما

    

12  0961  
مسکن، غذا، حمل  :املش(های تفریحی دستجمعی در  داخل کشور  هزینه مسافرت

    )و نقل و راهنما

    

        های خارج از کشور هزینه حج و زیارت  0961  13

14  0961  
مسکن، غذا، حمل و نقل  :شامل(های دستجمعی خارج از کشور  هزینه سایر مسافرت

    )و راهنما

    

        دبستانی هزینه آموزش ابتدایی و پیش  101

        انیدبست هزینه آموزش ابتدایی و پیش  1011

        مدارس دولتی هزینه ثبت نام و شهریه در  1011  11

        مدارس خصوصی هزینه ثبت نام و شهریه در  1011  12

        )نهضت سوادآموزی(هزینه ثبت نام و شهریه برای بزرگساالن در سطح ابتدایی  1011 13

        های تقویتی دوره ابتدایی هزینه کالس  1011  14

        ...)انجمن اولیا و مربیان(ه مدرسه ابتدایی های نقدی ب کمک  1011  15

        هزینه آموزش راهنمایی و دبیرستان  102

        هزینه آموزش راهنمایی و دبیرستان  1021و  1022

        نام و شهریه مدارس راهنمایی دولتی هزینه ثبت  1021  11

        نام و شهریه مدارس راهنمایی خصوصی هزینه ثبت  1021  12

        های شبانه نام و شهریه مدارس راهنمایی دوره ه ثبتهزین  1021  13

        های تقویتی دوره راهنمایی هزینه کالس  1021  14

        نام و شهریه دیبرستان دولتی هزینه ثبت  1022  11

  

 

  تولید خانگی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

از محل کسب 

  کشاورزي

کسب از محل 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
  



   FO-02-21- 01-07کد سند                                                           68 از 54 صفحه    

 ماه گذشته 12هاي خانوار و انتقاالت در  تهیه و فروش کاالهاي بادوام منزل، سایر هزینه  -13بخش

  شرح هزینه  کد
طریق 

  تهیه

  خرید

  یا هزینه 

  فروش

  دست دوم 

1  2  3  4  5  

        رستان خصوصییبنام و شهریه د بتهزینه ث  1022  12

        های شبانه رستان دورهنام و شهریه دبی هزینه ثبت  1022  13

        های تقویتی دوره دبیرستان هزینه کالس  1022  14

        ...)انجمن اولیا و مربیان(های نقدی به مدرسه راهنمایی و دبیرستان  کمک  1022  15

        یدانشگاهی و تقویت هزینه آموزش پیش  103

        دانشگاهی و تقویتی هزینه آموزش پیش  1031

        دانشگاهی دولتی نام و شهریه آموزش پیش هزینه ثبت  1031  11

        دانشگاهی خصوصی و شهریه آموزش پیشنام  ثبتهزینه   1031  12

        دانشگاهی دوره های شبانه و شهریه آموزش پیشنام  ثبتهزینه   1031  13

        دانشگاهی ی تقویتی در سطح پیشها هزینه کالس  1031  14

        های کنکور هزینه کالس  1031  15

        ...)انجمن اولیا و مربیان(دانشگاهی  های نقدی به مدارس پیش کمک  1031  16

        هزینه آموزش تحصیالت عالی  104

        هزینه آموزش تحصیالت عالی  1041

        ...)، پیام نور، غیر انتفاعی وشبانه(هزینه ثبت نام و شهریه دانشگاه دولتی   1041  11

        هزینه ثبت نام و شهریه دانشگاه جامع علمی کاربردی  1041  12

        هزینه ثبت نام و شهریه دانشگاه آزاد اسالمی  1041  13

        های تقویتی در سطح دانشگاه و آموزش عالی هزینه کالس  1041  14

        به دانشگاه دیگر جایی دانشجو از دانشگاهی های جابه هزینه  1041  15

        بندي نشده هاي سطح هزینه آموزش  105

        بندي نشده هاي سطح هزینه آموزش  1051

        های زبان خارجی هزینه ثبت نام کالس  1051  11

        ...)الکترونیک، کامپیوتر، تراشکاری و(ای  های فنی و حرفه هزینه آموزش کالس 1051 12

        آشپزی و نظایر آن های هزینه آموزش کالس  1051  13

        های قرآن هزینه آموزش کالس  1051  14

        بندی نشده های سطح هزینه آموزش سایر کالس  1051  15

A123  بندي نشده در جاي دیگر لوازم شخصی طبقه        

  

 

  تولید خانگی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

از محل کسب 

  زيکشاور

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
  



   FO-02-21- 01-07کد سند                                                           68 از 55 صفحه    

 ماه گذشته 12هاي خانوار و انتقاالت در  تهیه و فروش کاالهاي بادوام منزل، سایر هزینه  -13بخش

  شرح هزینه  کد
طریق 

  تهیه

  خرید

  یا هزینه 

  فروش

  دست دوم 

1  2  3  4  5  

        هاي دیواري و مچی بادوام جواهرات، ساعت  1231

        )طال(گردنبند، گوشواره، دستبند، النگو، انگشتری و نظایر آن   1231  11

        )بها نقره و سایر فلزات گران(گردنبند، گوشواره، دستبند، النگو، انگشتری و نظایر آن   1231  12

        )بدل(نظایر آن گردنبند، گوشواره، دستبند، النگو، انگشتری و   1231  13

        های عتیقه انواع ساعت دیواری و رومیزی به غیر از ساعت  1231  21

        های عتیقه انواع ساعت مچی به غیر از ساعت  1231  22

        دکمه سردست و گیره کراوات 1231 31

        تعمیر کلیه لوازم فوق و تعویض بند ساعت  1231  33

        به منظور هدیه ...های گرمی و  کهانواع ربع سکه، نیم سکه و س  1231  34

A1232  سایر لوازم شخصی        

        لوازم تدفین  1232  24

        هزینه آرامگاه  1232  25

A124   حمایت اجتماعی        

A1241  حمایت اجتماعی        

        هزینه مهدکودک و شیرخوارگاه جهت نگهداری اطفال  1241  13

        بیمه  125

        ...)شستگی وبازن(بیمه غیر درمانی   1251

          حق بیمه عمر                                    تعداد افراد بیمه شده  1251  11

        تعداد افراد بیمه شده...)                 تحصیلی و(حق بیمه حوادث   1251  12

      8یا  1    )سهم مستخدم(حق بیمه تامین اجتماعی غیر درمانی   1251  13

  )سهم کارفرما(مه تامین اجتماعی غیر درمانی حق بی  1251  14

 4یا  3

  5یا 

    8یا 

  

      1  )سهم مستخدم(حق بازنشستگی کارکنان مشمول خدمات درمانی   1251  15

      3  )سهم دولت(حق بازنشستگی کارکنان مشمول خدمات درمانی   1251  16

17  1251  
 اشخاص دهابرایونها عمومی های سازمان توسط پرداختی غیردرمانی های بیمه حق

      تعداد افراد بیمه شده                                                   
  

  

  

      8یا 1  )سهم خانوار(حق بازنشستگی بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر   1251  18

      8  )سهم دولت(حق بازنشستگی بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر   1251  19

      1  )سهم خانوار... ( ها، شرکت نفت و ها نظیر بانک سایر دستگاهحق بازنشستگی   1251  21

  

 

  تولید خانگی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

از محل کسب 

  کشاورزي

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
  



   FO-02-21- 01-07کد سند                                                           68 از 56 صفحه    

 ماه گذشته 12هاي خانوار و انتقاالت در  تهیه و فروش کاالهاي بادوام منزل، سایر هزینه  -13بخش

  شرح هزینه  کد
طریق 

  تهیه

  خرید

  یا هزینه 

  فروش

  دست دوم 

1  2  3  4  5  

        )خدمت(هاي مربوط به مسکن  بیمه  1252

        ...)سوزی و  آتش(حق بیمه پرداخت شده برای منازل شخصی   1252  11

        ...)سوزی و  سرقت، آتش(حق بیمه پرداختی بابت اثاث منزل  1252 12

        هاي مربوط به بهداشت و درمان  بیمه  1253

11  1253  

حق بیمه استعالجی و بهداشـتی مربـوط بـه خـدمات درمـانی کـه بوسـیله خـانوار         

 مستقیماً پرداخت شده و یا از حقوق اعضا خانوار کسر شده باشد

      تعداد افراد بیمه شده                                                     

    

  

12  1253  
 4یا  3  باشد پرداخت شده دولت بوسیله که درمانی خدمات به مربوط وبهداشتی استعالجی بیمه حق

  8یا 

  
  

        )سهم مستخدم(های اجتماعی مربوط به درمان  حق بیمه 1253 13

        )سهم کارفرما(ی مربوط به درمان های اجتماع حق بیمه  1253  14

15  1253  
 ...)البرز، دانا، آسیا و(حق بیمه برای سایر انواع بیمه درمانی 

      تعداد افراد بیمه شده                                                     

    
  

16  1253  
 اشخاصهای عمومی و نهادها برای  های درمانی پرداختی توسط سازمان حق بیمه

      تعداد افراد بیمه شده                                                     

    
  

17  1253  
 )سهم دولت(حق بیمه روستایی و عشایر 

      تعداد افراد بیمه شده                                                     
8  

  
  

        بیمه مرتبط با حمل و نقل  1254

        بیمه وسایل نقلیه شخصیحق   1254  11

        هزینه بیمه بار و حمل و نقل  1254  12

        حق بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه شخصی  1254  13

        )خدمت(سایر انواع بیمه   1255

        بندی نشده است سایر حق بیمه پرداختی توسط خانوار که در جای دیگر طبقه 1255 11

        اي دیگرخدمات مالی طبقه بندي نشده در ج  126

        )خدمت(شوند گیري می هاي مالی که غیر مستقیم اندازه گري خدمات واسطه  1261

11  1261  

  )مسکن( و اوراق بهادار  های دریافتی کارمزد پرداختی بابت وام

  

  مبلغ وام                                                محل اخذوام

    

  

12  1261  

  )غیر مسکن( های دریافتی امکارمزد پرداختی بابت و

  

  مبلغ وام                                                 محل اخذوام

    

  

  

 

  تولید خانگی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

از محل کسب 

  کشاورزي

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
  



   FO-02-21- 01-07کد سند                                                           68 از 57 صفحه    

 ماه گذشته 12هاي خانوار و انتقاالت در  تهیه و فروش کاالهاي بادوام منزل، سایر هزینه  -13بخش

  شرح هزینه  کد
طریق 

  تهیه

  خرید

  یا هزینه 

  فروش

  دست دوم 

1  2  3  4  5  

        بندي نشده در جاي دیگر سایر خدمات مالی طبقه  1262

11  1262  
ها  انداز، صرافی های پس های پست، بانک ها، اداره های واقعی خدمات مالی بانک نههزی

  های مالی مشابه و موسسه
      

گذاری، مشاوران مالیاتی و خدمات  ای سرمایه العمل کاری مشاوره خدمات حق  هزینه  1262  12

    موسسات مالی مشابه

    

        بندي نشده در جاي دیگر سایر خدمات طبقه  127

        بندي نشده در جاي دیگر سایر خدمات طبقه  1271

        ای  الوکاله مشاوره حقوقی و خدمات مشاوره حق  1271  11

        های خدمات حقوقی سایر هزینه  1271  13

        هزینه خدمات موسسات کاریابی  1271  14

        هزینه خدمات کفن و دفن و تشیع جنازه  1271  15

        اجاره مسکن شخصیهزینه داللی و محضر جهت   1271  16

        و فروش اتومبیل و انواع موتور خریدهزینه داللی و محضر جهت   1271  17

        های مشابه عوارض شهرداری و نوسازی و هزینه 1271 18

        تهیه شناسنامه، کارت ملی، ارزش تحصیلی، کوپن و گواهی مرگ   1271  19

        ار برای اتباع خارجیتهیه کارت پایان خدمت، گذرنامه و کارت ک  1271  21

        تهیه دفترچه بیمه  1271  22

        اخذ ویزا و عوارض خروج از کشور 1271 23

        ...های فتوکپی، پرس کارت و هزینه  1271 24

        تهیه اسناد ازدواج و طالق   1271  25

        )به منظور سرگرمی(تهیه پروانه شکار، صید و نظایر آن   1271  26

        نویسی هی و تبلیغات غیر شغلی خانوار و پارچههزینه آگ  1271  27

        هزینه پرداخت شده برای امتحانات ورودی و استخدامی  1271  28

        ...بینی، پیشگویی و  های مربوط به طالع هزینه  1271  32

        ها نامه و هزینه خدمات دارالترجمه هزینه خدمات نویسندگان عمومی، مشاوره پایان  1271  34

        هزینه خدمات متفرقه  1271  36

        و انتقال سیم کارت تلفن همراه و تلفن ثابت خریدهزینه داللی   1271  37

        انتقاالت  139

        هاي مذهبی هزینه  1391

  

 

  تولید خانگی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

از محل کسب 

  کشاورزي

از محل کسب 

  رزيغیرکشاو

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
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 ماه گذشته 12هاي خانوار و انتقاالت در  تهیه و فروش کاالهاي بادوام منزل، سایر هزینه  -13بخش

  شرح هزینه  کد
طریق 

  تهیه

  خرید

  یا هزینه 

  فروش

  دست دوم 

1  2  3  4  5  

        خمس  1391  11

        اتزک  1391  12

        فطریه، کفاره، ردمظالم، نذر و نظایر آن  1391  13

14  1391  
کمک به مساجد، کلیسا، کنیسه، تکایا، نهادهاي انقالب و ستادهاي نمازجمعه، اماکن 

  متبرکه و نظایر آن

      

        خوان، مداح، مولودي خوان و نظایر آن هزینه روضه  1391  15

        پرداخت به صندوق صدقات  1391  16

        خسارت ودیه  1392

        انواع دیه پرداختی  1392  11

        هاي مربوط به خسارات وارده به افراد هزینه  1392  12

        مالیات فروش مسکن شخصی  1392  13

        هاي انتقالی نقدي به خانوارهاي دیگر پرداخت  1392  14

        هدایاي نقدي پرداخت شده به موسسات دولتی   1392  15

        دولتینقدي پرداخت شده به موسسات غیر يهدایا  1392  16

        دولتی توسط خانوار هاي هزینه پرداخت شده به زندان و سازمان  1392  17

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

  13تعداد سطرهاي تکمیل شده در بخش                                                                     139999

  139999لغایت                     019999جمع ارقام کدهاي                                                   999999

  

  

  

 

  تولید خانگی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

از محل کسب 

  کشاورزي

ز محل کسب ا

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
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 ماه گذشته 12در گذاري خانوار  سرمایه  - 14بخش

  شرح هزینه  کد
طریق 

  تهیه

  خرید

  یا هزینه 

  فروش

  دست دوم 

1  2  3  4  5  

        گذاري خانوار در ساختمان سرمایه 33

اقامتگاه اصلی (ساختمان به منظور سکونت شخصی در  گذاري خانوار سرمایه  331و  332

  )و اقامتگاه دوم

      

        زمین ارزشبه استثناي ) اقامتگاه اصلی و اقامتگاه دوم(ایجاد ساختمان   331  12

        هاي مربوط به اخذ پروانه ساختمان هزینه  331  23

        زمین ارزشبه استثناي ) اه دوماقامتگاه اصلی و اقامتگ(یا فروش ساختمان  خرید 331 34

        اري شده یا فروش رفتهخریدزمین  ارزشزمین جهت ایجاد ساختمان یا  خرید  331  45

        یا فروش منزل شخصی و یا زمین خریدهزینه داللی براي   331  56

        یا فروش منزل شخصی و یا زمین خریدهاي مربوط به  هزینه محضر و سایر هزینه  331  67

        هزینه تهیه سند مالکیت  331  78

        منزل شخصی خریدمالیات مربوط به   331  79

        عوارض پرداختی براي ایجاد ساختمان و جریمه پرداختی بابت اضافه بنا  331  89

        ات و محوطهسیستا ،تغییرات و اضافات اساسی در ساختمان  331  90

کابینت یل، گازوی دزدگیر ساختمان، تانکر آب وآبگرمکن، درب بازکن،  ،انواع کولر آبی ثابت  332  14

اقامتگاه اصلی و اقامتگاه (هزینه نصب آن ها براي ساختمان و  پکیجکمد دیواري، ، آشپزخانه

  )دوم

      

        ثابتهزینه نصب تلفن   332  25

        آنبه هاي مربوط  نصب کنتور و سایر هزینه ،کشی آب هزینه لوله  332  36

        هاي مربوط به آن ور  برق و سایر هزینههزینه نصب کنت  332  47

        و لوله کشی گازهزینه نصب کنتور   332  58

        گذاري در ساختمان هاي مربوط به سرمایه سایر هزینه  332  69

        هاي خانوار بابت مسکن مهر پرداختی  332  70

        گذاري خانوار در ساختمان به منظور کسب درامد سرمایه  333و  334

        زمین ارزشایجاد ساختمان به استثناي   333  16

        هاي مربوط به اخذ پروانه ساختمان هزینه  333  27

        زمین ارزشیا فروش ساختمان به استثناي  خرید  333  38

        اري شده یا فروش رفتهخریدزمین  ارزشزمین جهت ایجاد ساختمان یا  خرید  333  49

        ساختمان و یا زمینیا فروش  خریدهزینه داللی براي   333  50

        یا فروش ساختمان و یا زمین خریدهزینه محضر و سایر هزینه هاي مربوط به   333  60

        عوارض پرداختی براي ایجاد ساختمان و جریمه پرداختی بابت اضافه بنا  333  62

  

 

  تولید خانگی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

از محل کسب 

  کشاورزي

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
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 ماه گذشته 12گذاري خانوار در  سرمایه  - 14بخش

  شرح هزینه  کد
طریق 

  تهیه

  خرید

  یا هزینه 

  فروش

  دست دوم 

1  2  3  4  5  

        هزینه تهیه سند مالکیت  333  71

        مالیات مربوط به ایجاد ساختمان  333  82

        تغییرات و اضافات در ساختمان  333  93

18  334  
آبگرمکن، درب بـازکن، دزدگیـر، تـانکر آب و گازوییـل و هزینـه       ،انواع کولر آبی ثابت

  ها براي ساختمان نصب آن

      

        هاي مربوط به آن هزینه نصب کنتور برق و سایر هزینه 334 20

        هزینه نصب تلفن ثابت  334  29

        هاي مربوط به آن نصب کنتور و سایر هزینه ،کشی آب هزینه لوله  334  40

        کشی گاز هزینه نصب کنتور و لوله  334  51

        گذاري در ساختمان هاي مربوط به سرمایه سایر هزینه 334 62

        نیهاي آبادانی و عمرا گذاري خانوار در بخش کشاورزي و طرح سرمایه  34

        هاي آبادانی و عمرانی گذاري خانوار در بخش کشاورزي و طرح سرمایه  341و  342

        هاي بایر  هزینه تسطیح زمین کشاورزي و دایر کردن زمین  341  15

        هزینه حفرجوي، چاه، کانال ، قنات و هزینه الیروبی قنات و چاه  341  26

        ها دهی باغات و نهالستان بهرههزینه مراحل کاشت و داشت تا مرحله   341  27

        )شیرده ( اي سرمایه هاي یا فروش دام خرید  341  48

        )باربر و کار(اي  هاي سرمایه یا فروش دام خرید  341  59

        )اصالح نژاد(اي  هاي سرمایه یا فروش دام خرید  341  60

        ...)اردک، بوقلمون و (تی گذار، خروس یا سایر ماکیان بالغ سن مرغ تخم یا فروش خرید  341  61

70  341  
هـاي   کمک(هاي آبادانی و عمرانی و موسسات عمومی  خودیاري خانوار در طرح ارزش

  )خدمت ارائه شده توسط خانوار ارزشکاالهاي پرداخت شده و براورد  ارزشنقدي، 

      

        .)..طویله، انباري، کاهدان و(هزینه ایجاد ساختمان غیر مسکونی کشاورزي   341  81

92  341  
آالت عمده و لـوازم بـادوام کشـاورزي از قبیـل تراکتـور،       یا فروش ماشین خریدهزینه 

  کمباین، وسیله نقلیه، موتورآب ، بذرپاش، کودپاش، گاوآهن، دیسک و خرمنکوب

      

        )شغلی(یا فروش وسایل نقلیه  خریدهزینه داللی و محضر براي   342  17

28  342  
تراکتور، کمباین، تیلر، خرمنکوب، بذرپاش، کودپاش، گـاوآهن،   هزینه تعمیرات اساسی

  وسایل نقلیه، موتور آب و نظایر آن ،دیسک

      

39  342  
یا فروش ابزار کشاورزي نظیر بیل، بیلچه، کلنگ، تیشه، اره، داس، قیچـی   خریدهزینه 

  و سطل

      

        و ملکه زنبور عسل یا فروش کندو خریدهزینه   342  40

  

 

  لید خانگیتو  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

از محل کسب 

  کشاورزي

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
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 ماه گذشته 12گذاري خانوار در  سرمایه  - 14بخش

  شرح هزینه  کد
طریق 

  تهیه

  خرید

  یا هزینه 

  فروش

  دست دوم 

1  2  3  4  5  

        ماه گذشته به خارج از کشور ارسال داشته است 12ارزش کاالهایی که خانوار در   342  50

        ماه گذشته از خارج کشور دریافت داشته است12براورد ارزش کاالهایی که خانوار در  342  61

        ...سهام، اوراق قرضه و خرید  342  72

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

    

    14تعداد سطرهاي تکمیل شده در بخش                                                                                    149999

      

 

  د خانگیتولی  خرید
در برابر خدمت 

  عمومی

در برابر خدمت 

  تعاونی

در برابر خدمت 

  خصوصی

از محل کسب 

  کشاورزي

از محل کسب 

  غیرکشاورزي

نه از (رایگان 

  )خانوار دیگر

3کد   2کد   1کد  4کد   5کد   6کد   7کد   8کد    
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  ماه گذشته 12ار در وام هاي دریافتی خانو

  تکمیل شود       ) درامدهاي خانوار ( 4قسمت                  خیر                    جدول زیر تکمیل شود                 است؟   بلی هاي دریافتی پرداخت کرده آیا خانوار در دوازده ماه گذشته مبلغی بابت وام           

شماره 

ردیف 

عضو 

دریافت 

  نده وامکن

ماه  12مبلغ وام دریافتی در 

  )ریال(گذشته

مبلغ اقساط ماهانه وام 

ماه  12دریافتی در 

  )ریال(گذشته 

تعداد 

اقساط 

پرداختی 

  3ستون 

  محل اخذ وام

بانک ها و موسسات 

  1    مالی و اعتباري

  2          دانشجویی

هاي  صندوق

  3           خانوادگی

  4            محل کار

  5                 سایر

  نوع وام

  1                         مسکن   

  2                            ازدواج

  3                              کاال  

  4                قرض الحسنه 

  5   خرید و تعویض خودرو

  6   تعمیر و ساخت مسکن

  7                     دانشجویی

  8                 خود اشتغالی

   9                             سایر

مبلغ اقساط ماهانه 

دریافتی در ) هاي(وام

هاي گذشته که هنوز  سال

ماه  12اقساط آن در 

شده  گذشته پرداخت می

  )ریال(است

  توضیحات 

1  2  3  4  5  6  7  8  
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 قسمت چهارم

  درامدهاي خانوار
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