ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی ﺷﻬـﺮی اﯾـﺮان ﺑـﺎ اﯾـﻦ
اﻣﮑﺎﻧﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
][ad_1
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ ،در
آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺮخ ﺑﺮﺧﻮرداری از
ﻣﻠﺰوﻣﺎت اوﻟﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻫﻤﭙﺎی اﻣﮑﺎﻧﺎت اوﻟﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﯾﺨﭽﺎل و ﻓﺮﯾﺰر و
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ و … ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻧﯿﺰ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﺎ ﺧﻮش ﮐﺮده
اﺳﺖ .وﺳﺎﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻮرد ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ  .ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ  .اﻏﻠﺐ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺒﻞ ،ﻓﺮش ،وﺳﺎﯾﻞ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع ﻓﺮﻫﺎ و … را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺮای
اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ دﻗﯿﻖﺗﺮ از زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد
ﮔﺰارش از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺧﻮدرو
ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۴۹.۴درﺻﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ  .ﺷﻤﺎر ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی اﯾﺮاﻧﯽ در
آﻣﺎرﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺶ از ۱۸ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺧﺎﻧﻮارﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی
اﯾﺮاﻧـﯽ را ﺑـﺎ اﻏﻤـﺎض ۱۹ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﻧﻔـﺮ در ﻧﻈـﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾـﻢ  ،ﺗﻌـﺪاد
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ دارﻧﺪ ۹ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۳۸۶ﻫﺰار
ﺧﺎﻧﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ  .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺎن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺧﻮدرو در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ .
ﻣﻮﺗﻮﺳﯿﮑﻠﺖ
ﺷﻤﺎر ﻣﻮﺗﻮﺳﯿﮑﻠﺖ ﻫﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﻮﺗﻮﺳﯿﮑﻠﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺗﺮدد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ و ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﻫﻮای ﻣﺤﯿﻄﻬﺎی
ﺷﻬﺮی اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 ۱۶درﺻﺪ از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻮﺗﻮﺳﯿﮑﻠﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ را در اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی

دارای اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ  ،ﻣﻮﺗﻮﺳﯿﮑﻠﺖ ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺶ از  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﺎﻧﻮار اﯾﺮاﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻮﺗﻮﺳﯿﮑﻠﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺤﺚ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺴﺖ  .ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻮدن ﺣﻀﻮر
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن از اﻫﻤﯿﺖ رﺳﺎﻧﻪ در زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوز دارد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ  ۹۸.۳درﺻﺪ از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ
ﺟﺰ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﮔﺰارش ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻟﺤﺎظ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ۱۸ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۶۷۰ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮار اﯾﺮاﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﯾﺨﭽﺎل و ﻓﺮﯾﺰر
از ﻣﻠﺰوﻣﺎت اوﻟﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﻨﻬﺎ  ۰.۰۴درﺻﺪ از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻫﻨﻮز
ﯾﺨﭽﺎﻟﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﻧﺪ  ۹۹.۶ .درﺻﺪ از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی اﯾﺮاﻧﯽ
اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎدوام را در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﻧﺪ .در اﯾﻦ
راﺳﺘﺎ  ۱۸ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۹۲۴ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮار اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎ دوام را در
اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ.
اﺟﺎق ﮔﺎز
وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ در اﺧﺘﯿﺎر  ۹۹.۷در ﺻﺪ از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .
اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎدوام از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻠﺰوﻣﺎت زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .
 ۱۸ﻣﯿﻠﯿﻮن و و  ۹۴۳ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮار اﺟﺎق ﮔﺎز دارﻧﺪ.
ﺟﺎروﺑﺮﻗﯽ
آﻣﺎر ﺑﺎﻻی ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺟﺎروﺑﺮﻗﯽ در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ  ۹۴.۲درﺻﺪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
ﺟﺎروﺑﺮﻗﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻤﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎروﺑﺮﻗﯽ
دارﻧﺪ از ﺷﻤﺎر دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ در اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ۲۳.
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۵۰ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮار اﯾﺮاﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎروﺑﺮﻗﯽ و ۱۷ﻣﯿﻠﯿﻮن و
۸۹۸ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮار ﻧﯿﺰ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ.
 ۸۸.۶درﺻﺪ از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺷﻤﺎر
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﺑﯿﺶ از  ۱۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ.

راﯾﺎﻧﻪ
ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﯾﺎراﻧﻪ در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﻨﺪان راﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪه
ﻧﯿﺴﺖ ۴۴.۶ .درﺻﺪ از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺗﻌﺪاد
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ راﯾﺎﻧﻪ ۸ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۴۷۴ﻫﺰار اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻟﻮح ﻓﺸﺮده  ،رادﯾﻮ و رادﯾﻮ ﺿﺒﻂ
ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ رادﯾﻮ و رادﯾﻮ ﺿﺒﻂ ﺑﻪ  ۲۵.۵درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ  .ﻫﺮ اﯾﻦ
ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن رادﯾﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪاد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﭼﺮا
ﮐﻪ اﻣﺮوزه اﻏﻠﺐ ﺧﻮدروﻫﺎ دارای رادﯾﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ  .ﻟﻮح ﻓﺸﺮده و وﯾﺪﺋﻮ ،
وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﯾﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻣﺮوز
ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ  .ﺗﻨﻬﺎ  ۴۱.۶درﺻﺪ از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ
وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺨﺶ ﻓﯿﻠﻢ و دی وی دی در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ.
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و دورﺑﯿﻦ
ﺑﯿﺶ از  ۹۶.۶درﺻﺪ از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در اﺧﺘﯿﺎر
دارﻧﺪ  .ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﻮﺛﺮ  .ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
اﻣﺮوزه ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ را از ﺑﺴﯿﺎری از وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ دورﺑﯿﻦ ،ﺿﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪه
ﺻﺪا و … ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ  .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ۱۸ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۳۵۴ﻫﺰار
ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮی اﯾﺮاﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ .
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