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 563 ............................................................)ریال(برآورد متوسط درآمد خالص ساالنه یک خانوار شهري بر حسب انواع منابع تأمین درآمد -6-21
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 564 ....................................................... ) )ریال(برآورد متوسط درآمد خالص ساالنه یک خانوارروستایی بر حسب انواع منابع تأمین درآمد -7-21

 

 

 

  شاخص هاي قیمت -22
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 572 )1390=100(شاخص قیمت کاالها وخدمات مصرفی خانوارهاي روستایی بر حسب گروه هاي اختصاصی ،اصلی وبرخی از گروه هاي فرعی -2-22

  

  هاي استان   حساب  -23
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