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ْفلی ِمَن الَّذیَن ال حیَلَۀ لَُهْم، َبَقِۀ السُّ اللَّ اللَّ ِفی الطَّ
خدا را خدا را در طبقه پایین اجتماع، از آنان که راه چاره ندارند،

ْمنی، ِمَن الَْمساکیِن َو الُْمْحتاجیَن َو اَْهِل الُْبْؤسی َو الزَّ
و از کارافتادگان و نیازمندان و دچارشدگان به زیان و سختی و صاحبان امراضی که از پا 

درآمده اند،

َبَقِۀ قانِعاً َو ُمْعَتّراً. َفاِنَّ فی هِذِه الطَّ
در میان اینان کسانی هستند که روی سؤال و اظهار حاجت دارند و کسانی که عفت نفسشان 

مانع از سؤال است.

َواْحَفْظ لِلِّ َما اْسَتْحَفَظک ِمْن َحقِِّه فیِهْم.
بنابراین آنچه را که خداوند در مورد آنان از حفظ حقوق از تو خواسته به حفظ آن پرداز.

امام علی )ع( )فرازهایی از نامه ۵۳ نهج البالغه(
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خالصه مدیریتی

بر اســاس تبصره 4 ماده 2 آیین نامه چتر حمایتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف اســت تا در شــش ماهه ی اول هر ســال، 

گزارشی از وضعیت خط و نرخ فقر و گروه های مختلف درآمدی منتشر کند. در حال حاضر یکی از بهترین منابع داده ای برای محاسبه ی 

خــط و نــرخ فقــر، داده های هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران اســت که با توجه به تکافوی نمونه و ســابقه ی طوالنی در تولید داده، 

از ظرفیت مناســبی برای مطالعات در حوزه ی رفاه خانوار برخوردار اســت. این داده ها به طور معمول در فاصله ی زمانی 5 تا 8 ماه از 

پایان هر سال منتشر می شوند و از این رو امکان محاسبه ی خط و نرخ فقر برای سال گذشته قبل از این بازه ی زمانی میسر نیست. 

همچنیــن ایــن امــکان وجــود دارد که از ســایر داده هــای موجود نیز بــرای برآورد خط فقــر و همچنین تغییرات وضعیت معیشــت 

خانوار، استفاده کرد. به همین منظور معاونت رفاه اجتماعی، با استفاده از سه مجموعه داده ی هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران، 

داده های شــبکه اطالعات پرداخت کشــور )شاپرک( و پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان، برای ارائه ی تصویری از وضعیت معیشت ایرانیان 

در سال 1400 استفاده کرده است. در حقیقت از داده ی هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران برای محاسبه ی خط و نرخ فقر در سطوح 

مختلف شهری، روستایی و استانی استفاده شده و از دو پایگاه داده ی دیگر نیز به منظور تکمیل بررسی وضعیت معیشتی خانوارها 

به خصوص در سطح استان و شهرستان استفاده می شود. 

برآوردها نشان می دهد که خط فقر در سال 1400 نسبت به سال 1399 رشد حدود 50 درصدی داشته و به عدد 1 میلیون و 682 

هزار تومان سرانه در ماه رسیده که بر این اساس خط فقر یک خانوار سه و چهار نفره به ترتیب 3 میلیون و 700 و 4 میلیون و 541 

هزار تومان خواهد بود.

شایان ذکر است که آخرین اعداد خط و نرخ فقر بر اساس آخرین داده های موجود، برای سال 1400 بوده و خط فقر برای سال 1401 

بر اساس برآوردها به طور متوسط در کل کشور به طور سرانه 2 میلیون و 850 هزار تومان و برای خانوار چهارنفره در حدود 7 میلیون و 

700 هزار تومان است. این عدد برای خانوار چهارنفره و سه نفره در شهر تهران به ترتیب برای سال 1401 در حدود 14.7 و 11.9 میلیون 

تومان برآورد می شود.

با رشــد شــدید خط فقر طی 1397 و 1398، نرخ فقر از 19 درصد در ســال 1396 به 31 درصد در ســال 1399 رسید، اما در سال 1400 

نرخ فقر مقداری کاهش را نشــان داده و به حدود 30 درصد رســیده اســت. به این معنا که در ســال 1400، 30 درصد از جمعیت کشــور 

معادل 25 میلیون و 560 هزار نفر زیر خط فقر قرار دارند. 

مهم ترین عامل اثرگذار بر وضعیت معیشت خانوار، تحوالت اقتصاد کالن طی یک دهه ی گذشته و به خصوص در سال های اخیر بوده 

است. نگاهی به متغیرهای اقتصاد کالن دو داللت بسیار مهم بر وضعیت معیشت ایرانیان در سال 1400 دارد، اول افزایش نسبی و جزئی 

رفاه متوسط ایرانیان در سال 1400 و دوم عدم بهبود وضعیت معیشت متوسط خانوارهای زیر خط فقر در سال 1400 نسبت به سال 1399.

1- بهبود وضعیت معیشت متوسط ایرانیان در سال 1400  
در ســال های 1393 تا 1396 نرخ تورم از ثبات نســبی برخوردار بود نرخ تورم در این ســال ها به طور متوســط ســالیانه )نقطه 
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به نقطه( 10.2 درصد بوده اســت. از زمســتان 1396 با تغییر در انتظارات تورمی به علت احتمال تغییر در مناســبات بین المللی 

، نرخ تورم رو به افزایش گذاشــت و با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشــت 1397،  و افزایش نســبی قیمت دارایی ها از جمله دالر

 شــدت گرفــت. همان طــور کــه در نمــودار 2 مشــخص اســت، باالتریــن نــرخ تــورم نقطــه بــه نقطــه در اردیبهشــت 1397 و برابــر با 

52.1 درصد بوده اســت. نرخ تورم در ســال 1398 روند رو به کاهش داشــت، اما در سال 1399 با کاهش شدید درآمدهای نفتی و 

 رو به افزایش گذاشت. 
ً
کرونا( مجددا رشد پایه پولی و نقدینگی )به علت کسری بودجه دولت و سیاست های حمایتی 

در کنار تورم های باال و افزایش هزینه های زندگی، رشدهای اقتصادی منفی باعث شده است تا درآمد جدیدی متناسب با افزایش 

هزینه ها ایجاد نشود به طوری که درآمد سرانه ایرانیان در سال 1399 نسبت به سال 1390 در حدود 34 درصد کاهش داشته است.

ســال 1400 با تورم باال آغاز شــد اما در ماه های انتهایی ســال روند کاهشــی داشــت. با این حال با وجود کاهش تورم در ســال 1400 

همچنان  نرخ تورم در اقتصاد ایران بسیار باالتر از روندهای بلندمدت آن قرار داشته و اقتصاد در وضعیت ناپایداری قرار دارد. 

با از دست رفتن حدود 1 میلیون شغل در سال 1399 به واسطه ی کرونا و رشد بسیار منفی بخش خدمات در این سال، در سال 

1400 برخی از مشــاغل احیا شــدند و همین موضوع رشــد مثبت 4.5 درصدی بخش خدمات را به همراه داشت. در کنار آن نیز تعداد 

شاغالن در حدود 185 هزار نفر در سال 1400 نسبت به سال 1399 افزایش یافته است. 

عالوه بر بخش خدمات گروه صنعت که شــامل اســتخراج نفت و گاز طبیعی نیز می شــود در ســال 1400 رشــد داشــته و در مجموع 

به جز بخش کشــاورزی، ســایر بخش ها )خدمات و صنعت و معدن( در ســال 1400 رشــد داشــته اند و این موضوع باعث شــده تا تولید 

ناخالص داخلی ایران در سال 1400 رشد 4.3 درصدی را تجربه کند. 

بنابراین تورم نســبتًا کمتر ســال 1400 نســبت به ســال 1399، رشــد اقتصادی مثبت )در کنار رشــد اقتصادی تقریبا 1 درصدی سال 

1399( و ایجاد 185 هزار شــغل در مقابل کاهش 1 میلیون شــغل در ســال 1399، باعث شــده تا از روندهای اقتصاد کالن انتظار بهبود 

نسبی ) و نه قابل توجه( در وضعیت معیشت خانوار وجود داشته باشد. 

در کنار داده های اقتصاد کالن که بهبود نسبی در وضعیت را نشان می دهد، بررسی داده های خرد یعنی در سطح خانوار نیز بهبود 

معیشت متوسط ایرانیان را تأیید می کند. هزینه ی سرانه به قیمت های حقیقی در سال 1400 بر اساس داده های هزینه و درآمد خانوار 

نســبت به ســال 1399 در حدود 7.7 درصد رشــد را نشــان می دهد. یعنی مصرف حقیقی خانوار در ســال 1400 نســبت به ســال 1399 

افزایش یافته که می تواند ناشی از بهبود اندک در وضعیت رفاهی باشد. 

همین موضوع باعث شده تا روند افزایشی نرخ فقر که سال 1397 آغاز شده بود متوقف شده و مقدار آن از حدود 31 درصد در سال 

1399 به حدود 30 درصد در سال 1400 برسد. با این حال و با وجود این میزان بهبود نسبت به سال قبل، نباید این موضوع را نادیده 

گرفت که همچنان وضعیت رفاه متوسط خانوارهای ایرانی نامطلوب بوده و همچنان درآمد سرانه خانوارهای ایرانی بیش از 30 درصد 

از شروع دهه 1390 پایین تر است. لذا برای جبران رفاه از دست رفته این دهه نیاز به رشدهای باالتر و اشتغال زایی بیشتر وجود دارد.

گروه های پایین درآمدی 2- عدم بهبود محسوس در رفاه 
در سال 1399، وجود رشد اقتصادی منفی، تورم باال و کاهش اشتغال موجب کاهش رفاه کلیه دهک های درآمدی شده و با 
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توجه این نکته که در حدود 100 درصد از مشاغل از دست رفته در سال 1399 مشاغل غیر رسمی بوده اند که عمدتًا دهک های 

پاییــن درآمــدی در آن اشــتغال دارنــد، این گروه هــای درآمدی بیش از ســایر گروه ها متاثر شــده و با کاهش رفاه بیشــتری روبه رو 

بوده اند. بطوریکه نرخ فقردر سال 1399 با افزایش حدود 1 درصدی نسبت به سال 1398به میزان 31 درصد رسیده است. 

گر چه در سال 1400 وضعیت رفاهی کل جامعه بطور متوسط بهبود یافته است،  با توجه به موارد گفته شده در بخش قبل، ا

اما با بررسی  شاخص های کالن اقتصادی، اشتغال و همچنین داده های هزینه و درآمد خانوار به نظر می رسد بهبود محسوسی 

گروه های پایین درآمدی به وجود نیامده است. در میزان رفاه 

نگاهی به وضعیت اشتغال در سال 1400، بیانگر افزایش حدود 405 هزار نفر به شاغلین رسمی و کاهش حدود 221 هزار نفر از 

شاغلین غیررسمی بوده و در مجموع حدود 185 هزار نفر به تعداد شاغلین افزوده شده است. بنابراین افزایش شاغلین رسمی 

که هریک اثرات متفاوتی بر معیشت خانوار دارد.  و کاهش همزمان در تعداد شاغلین غیررسمی می تواند دو علت داشته باشد 

اول اینکه ممکن اســت کاهش 220 هزار شــغل غیررســمی و اضافه شــدن 405 هزار شــغل رســمی به علت بهبود در وضعیت 

اقتصادی و تبدیل مشاغل غیررسمی به مشاغل رسمی باشد. یعنی به جای اینکه مشاغل غیررسمی از بین رفته باشد، به علت 

بهبود در وضعیت اقتصادی تبدیل به شغل رسمی شده باشد. اما دلیل دوم می تواند این باشد که با رشد بخش نفت و صنعت 

مشاغل رسمی افزایش پیدا کرده اما به علت آنکه اقتصاد همچنان از بی ثباتی باالیی برخوردار است، از تعداد مشاغل غیررسمی 

کاسته شده باشد.  که تاب آوری کمتری نسبت به نوسانات و ناپایداری ها دارند، 

در صورتیکــه کاهــش در مشــاغل غیررســمی به دلیل اول رخ داده باشــد، می تــوان امیدوار بود که بهبــود در وضعیت فقرا رخ 

داده باشــد زیــرا توزیــع مشــاغل غیررســمی در فقــرا بیــش از غیــر فقرا اســت. اما در صورتیکــه به دلیــل دوم باشــد، در این صورت 

ممکن است که بخشی از فقرا  که با احتمال بیشتری به مشاغل غیررسمی اشتغال دارند، شغل خود را از دست داده و وضعیت 

معیشتی بدتری نسبت به سال قبل داشته باشند.

 لــذا بررســی داده هــای کالن اقتصــادی نمی توانــد بــه تنهایــی تصویــر دقیقــی از چگونگــی وضعیت فقرا نشــان دهــد و نیاز به 

داده های خرد در سطح خانوار از جمله داده  هزینه درآمد خانوار است.

تحلیل داده های هزینه درآمد خانوار و محاسبه میزان رشد حقیقی در هزینه )درآمد( خانوار به تفکیک دهک، نشان دهنده 

بهبود وضعیت درآمدی تمامی دهک ها بوده و بیشــترین میزان رشــد را خانوار های دهک چهارم داشــته اند. با توجه به نرخ فقر 

، می توان بهبود نسبی وضعیت معیشیت خانوار حول و حوش  31 درصدی سال 1399 و قرارگرفتن دهک چهارم در مرز خط فقر

خط فقر را پیش بینی نمود.

برخالف دهک چهارم، رشــد درآمد حقیقی در دهک اول و ســوم کمتر از متوســط کشــوری اســت. این نکته بدین معناســت 

که هرچند رشــد حقیقی دهک های پایین مثبت اســت، اما بهبود در وضعیت معیشــت در این دهک ها کمتر از متوسط کشوری 

بوده است. خط فقر در سال 1400 در حدود 50 درصد رشد داشته است، نگاهی به هزینه های خانوار نشان می دهد که با وجود 

رشد حقیقی مثبت هزینه های )درآمدهای( دهک های پایین جامعه، رشد اسمی هزینه های خانوار در چهار دهک اول کمتر از 

رشــد خط فقر اما نزدیک به آن اســت. این موضوع به آن معناســت که هزینه های مصرفی فقرا تقریبا برابر با خط فقر رشــد کرده و 
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در نتیجه وضعیت فقرا نســبت به ســال گذشــته بهبود قابل مالحظه ای نیافته اســت. بطوریکه با وجود کاهش نرخ فقر از حدود 

، که فاصله ی فقرا تا خط فقر را نشــان می دهد )هرچه شــکاف فقر کمتر باشد  31 درصد به حدود 30 درصد، شــاخص شــکاف فقر

به معنای فاصله ی کمتر فقرا با خط فقر و بهبود وضعیت آنان است( افزایش یافته است. شکاف فقر  با حدود 0.01 واحد درصد 

کنند. که فقرا نتوانستند فاصله ی خود با خط فقر را کمتر  افزایش در سال 1400 بیان می کند 

، تعیین حداقل دستمزد کارگران توسط دولت بوده که میزان آن در هر سال  یکی از ابزارهای سیاستی مهم جهت کاهش فقر

برای تمام مناطق کشور یکسان است.  

، باعث رشــد اشــتغال  ایــن موضــوع، بــا علــم به وجــود تفــاوت در هزینه های زندگــی و بهره وری نیروی کار در نقاط مختلف کشــور

غیررسمی در مناطق با هزینه های پایین تر و فقر شاغلین در مناطق با هزینه های باالتر می شود. به عنوان مثال خط فقر خانوار سه 

نفره در شــهر تهران 80 درصد بیش از حداقل دســتمزد اســت اما در نقاط شــهری سیستان و بلوچســتان حداقل دستمزد در حدود 

1.5 برابر خط فقر است. بنابراین سیاست  تعیین حداقل دستمزد کشوری نمی تواند در کشور ما سیاست مناسبی  به شمار رود. 

کرونا و وضعیت معیشتی  تحریم، 
در سال 1399 شوک تحریم، شوک کرونا و سیاست های نامناسب اقتصادی بر وضعیت معیشت خانوار مؤثر بوده اند. بطوریکه 

ایــن عوامــل در کنــار هــم موجب کاهش شــدید درآمدهــای دولت، افزایــش هزینه های دولــت و در نتیجه افزایش کســری بودجه و 

تورم های فزاینده شده است. در کنار آن، کاهش صادرات نفتی و غیر نفتی و کوچک شدن اقتصاد و رشدهای اقتصادی منفی نیز 

کاهش درآمد سرانه ایرانیان را در پی داشته است. 

در چنین شــرایطی در ســال پایانی دهه ی 1390، شــوک کرونا به اقتصاد وارد شد. شوک کرونا باعث کاهش قیمت جهانی نفت و 

همچنین کاهش صادرات غیر نفتی شده و از دو منظر درآمدهای ارزی ایران را بیش از پیش کاهش داد. از طرف دیگر، شوک کرونا 

موجب آســیب به بســیاری از اصناف و از بین رفتن طیف وســیعی از مشــاغل به خصوص در بخش خدمات شــد و از این طریق هم 

موجب کاهش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی منفی شده و هم مشاغل زیادی به واسطه ی آن از دست رفت. بنابراین کرونا 

نیز به طور مستقیم موجب بدتر شدن وضعیت معیشت خانوار و به خصوص گروه های پایین درآمدی در سال 1399 شد.

اما در سال 1400 با رفع محدودیت های کرونا و کاهش رکود ناشی از آن، بسیاری از اصناف و مشاغل آسیب دیده از شوک حاصل 

کز تفریحی ورزشــی مجددا احیاء شدند. به نحوی که   ، آژانس های  مســافرتی و مرا از این بیماری، همچون ســالن های ســینما، تئاتر

شاهد رشد مثبت در این اصناف در سال 1400 نسبت به سال 1399 بودیم.  همچنین بخش خدمات که بیشترین آسیب را با شیوع 

کرونا و کاهش روابط اجتماعی دیده بود، در سال 1400 با رشد 4.5 درصدی توانسته اند مجددا بازار خود را بدست آورد.

بنابراین افزایش رشد اقتصادی و بهبود معیشیت متوسط ایرانیان در سال 1400 را می توان ناشی از سه امر دانست، اول، افزایش 

درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و رشد بخش نفت، دوم گذر از چند سال پیاپی رشدهای منفی و یا رشد مثبت بسیار کوچک 

)به نحوی که عمال احتمال اینکه اقتصادی برای چندین سال مکرر رشدهای اقتصادی منفی و بزرگ داشته باشد کم است( و سوم، 

عبور از شوک کرونا و بهبود وضعیت برخی کسب و کارها و اصناف آسیب دیده، به خصوص در بخش خدمات. 
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مقدمه 

کار و رفاه اجتماعی اســت  گزارش پیش رو دومین گزارش از سلســله گزارشــات پایش فقر معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، 

، به بررسی تغییرات وضعیت فقر و  کثر ظرفیت آماری و کارشناســی در دســترس در حوزه ی فقر که تالش شــده با بهره گیری از حدا

معیشت خانوار در سال 1400 بپردازد. 

به همین منظور در بخش اول قصد داریم تحوالت اقتصاد کالن را در سه حوزه اصلی تورم، اشتغال و بیکاری و رشد اقتصادی 

و درآمد سرانه بررسی نماییم. این تحوالت به طور کلی بر وضعیت رفاه و معیشت کل افراد جامعه که فقرا نیز بخشی از آن هستند 

اثرگذار خواهند بود. با این وجود سعی بر این بوده است که تحلیل  های مربوط به این متغیرها در راستای اثراتی که بر گروه های 

کــم درآمــد جامعه می گذارند صورت گیرد. در بخش دوم نیز به بررســی متغیرهای مرتبط بــا فقر می پردازیم و روندهای مربوط به 

ک هســتند. این  ، هزینه های مصرفی خانوار و ســهم خورا آن را مــورد بررســی قــرار می دهیــم. از جمله این متغیرها نرخ و خط فقر

بخــش اثراتــی که قشــر کم درآمد از متغیرهــای کالن پذیرفته اند را بهتر مشــخص می نماید و تصویر روشــن تری از وضعیت رفاهی 

فقرا ارائه خواهد نمود.
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1.تحوالت اقتصاد کالن 

در شــرایطی کــه وضعیت اقتصاد کالن از ثبات نســبی برخوردار اســت، تمــام افراد جامعه از آن منتفــع می گردند و بالعکس در 

گرچه توزیع این ســود و زیان به وجود آمده یکسان نبوده و  شــرایط نامناســب اقتصادی نیز کاهش رفاه نصیب همگان می گردد ا

گروه ها نیز حتی از وضعیت بد اقتصادی نفع ببرند. لذا به طور کلی مهم ترین عامل اثرگذار بر متغیرهای فقر  ممکن اســت برخی 

، تغییرات متغیرهای کالن اســت. کاهش نرخ بیکاری و ثبات قیمت ها و رشــد پایدار ســه هدف اصلی  و وضعیت معیشــت خانوار

اقتصاد کالن هســتند که دولت ها در جهت افزایش ســطح زندگی و رفاه شــهروندان خود دنبال می کنند. بیکاری، منشــا بســیاری 

از مشــکالت اقتصــادی و اجتماعــی اســت. همچنین افزایش شــدید قیمت هــا یکی از موانع تحقق رشــد اقتصادی در بســیاری از 

کشــورها به شــمار می آید. تورم، قدرت خرید افراد را کاهش داده، نااطمینانی در اقتصاد را افزایش داده و موجب اختالل در نظم 

اقتصادی و اجتماعی خواهد شــد. لذا ســه متغیر کالن تورم، رشــد اقتصادی و اشــتغال از جمله عوامل تعیین کننده در وضعیت 

که بررسی آن ها می تواند به تحلیل وضعیت فقر در جامعه کمک نماید. معیشتی خانوار است 

1-1. تورم
تــورم، از مهمتریــن عواملــی اســت کــه بر نرخ فقــر و وضعیت معیشــت گروه هــای مختلف درآمدی اثرگذار اســت. نــرخ تورم در 

طول یکســال، در حالی که درآمدها ثابت اســت، به طور مکرر از قدرت خرید خانوارهایی که درآمدهای ثابت دارند، درآمد ناشــی 

از دارایی ندارند یا از توان چانه زنی باالیی برای افزایش دســتمزد برخوردار نیســتند، می کاهد و باعث می شــود تا این خانوارها با 

درآمدهــای قبلــی، رفــاه کمتری را به دســت آورد. همچنین در ســال هایی که نرخ تــورم از نرخ تورم میانگین بلند مدت کشــور نیز 

بیشــتر اســت، بــه طــور معمول درآمدها و به خصــوص درآمدهای گروه هــای پایین درآمدی مطابق با تورم رشــد پیــدا نکرده و در 

نتیجه، ســال  به ســال از قدرت خرید و رفاه گروه های پایین کاســته می شــود و نابرابری تشدید می شود. بسته به مبنای سنجش 

تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده معیارهای مختلفی برای نرخ تورم شامل نرخ تورم ماهانه، فصلی، ساالنه، نقطه به نقطه 

و دوازده ماهه منتهی )به ماه یا فصل( قابل محاسبه است. در یک اقتصاد تورمی و به خصوص زمانی که نرخ تورم باالست، تورم 

میانگین ســال نمی تواند تصویر روشــنی از افزایش قیمت ها در طول یک ســال نشــان دهد و از این رو تورم نقطه به نقطه، یعنی 

تغییرات شــاخص قیمت در پایان ماه نســبت به ماه مشــابه ســال قبل، معیار مناسب تری برای ســنجش میزان افزایش هزینه ی 

زندگــی در طــول یک ســال اســت. بنابراین، در ادامــه ی این گزارش، تمام تحلیل ها بر اســاس تغییرات شــاخص قیمت به صورت 

نقطه به نقطه خواهد بود. 

کی ها و آشامیدنی ها  نمودار 1 تغییرات نرخ تورم کل ماهانه را برای سال های 1400-1391 و همچنین در دو گروه خدمات و خورا

مشــخص می نماید. طبق این نمودار قبل از ســال 1393 نرخ تورم به طور پیوســته باالی 20 درصد گزارش شــده اســت اما از ابتدای 

سال 1393 تا انتهای سال 1396 اقتصاد ایران دارای ثبات نسبی در نرخ تورم بوده است.پس از آن با خروج آمریکا از برجام و تغییر 

در مناســبات بین المللــی، بــا افزایــش نــرخ تورم در ســال 97 روبرو بوده ایــم. در ادامه نرخ تــورم نقطه به نقطه که پس از اوج شــدید 
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در بهار 98 کمی رو به کاهش گذاشــته بود،  مجددا روند افزایشــی خود را از فروردین 99 آغاز نموده  اســت. نرخ تورم در ســال 1399 

مجددا روند افزایشــی داشــته به طوری که نرخ تورم نقطه به نقطه در اســفند 1399 که افزایش ســطح عمومی قیمت ها در این ماه را 

نســبت به اســفند 1398 نشــان می دهد به حدود 48.7 درصد رســیده است.  در ســال 1400 روند نرخ تورم تا حدودی حالت نزولی 

بــه خــود گرفتــه و شــاهد کاهش آن به نســبت ســال 1399 بوده ایــم بطوریکــه در نیمه دوم ســال 1400 این نرخ به حــدود 34 درصد 

رسیده است. با این حال باید به دو نکته توجه داشت، اول اینکه به طور معمول نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور و مهر هر سال 

وضعیــت تورمــی در کل ســال را نمایندگــی می کند، با این تفســیر نرخ تورم نقطه به نقطه در شــهریور 1400 در حــدود 9 واحد درصد 

بیش از شهریور 1399 است. بنابراین، اینکه در اسفند تورم 1400 کمتر است نمی تواند به تنهایی معیاری برای رشد کمتر قیمت ها 

در ســال 1400 باشــد. دوم اینکه هرچند نرخ تورم در 1400 کمتر از 1399 اســت، اما همچنان نرخ تورم در مقادیر باالیی قرار داشته و 

که قدرت خرید با شدت زیادی در حال کاهش است.  تورم 34 درصدی به این معناست 

خ تورم نقطه به نقطه سالیانه - 1391 تا 1400 )درصد( نمودار 1. نر

 
 

11 
 

 )درصد( 1۴۰۰تا  1391 - نقطه به نقطه سالیانه نرخ تورم. 1نمودار 

 
 منبع: مرکز آمار ایران

های مختلف کننده نیز اثرات متفاوتی بر وضعیت معیشت گروههای شاخص قیمت مصرفتغییرات نرخ تورم در زیرگروه
 مشخص شده است. ۲که در نمودار  درآمدی دارد

 درصد – مختلف یا نهیهز یها گروه در 1۴۰۰ اسفند نقطه به نقطه تورم. ۲نمودار 
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منبع: مرکز آمار ایران

تغییــرات نــرخ تــورم در زیرگروه های شــاخص قیمت مصرف کننــده نیز اثرات متفاوتــی بر وضعیت معیشــت گروه های مختلف 

که در نمودار 2 مشخص شده است. درآمدی دارد 
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گروه های هزینه ای مختلف - درصد نمودار 2. تورم نقطه به نقطه اسفند 1400 در 
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 )درصد( 1۴۰۰تا  1391 - نقطه به نقطه سالیانه نرخ تورم. 1نمودار 

 
 منبع: مرکز آمار ایران

های مختلف کننده نیز اثرات متفاوتی بر وضعیت معیشت گروههای شاخص قیمت مصرفتغییرات نرخ تورم در زیرگروه
 مشخص شده است. ۲که در نمودار  درآمدی دارد

 درصد – مختلف یا نهیهز یها گروه در 1۴۰۰ اسفند نقطه به نقطه تورم. ۲نمودار 
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منبع: مرکز آمار ایران

کی و خدمات بوده و با توجه به این موضوع که  کی ها و آشامیدنی ها بیش از غیرخورا در بین گروه های کاالیی، نرخ تورم خورا

ک ســهم عمده هزینه فقرا را تشــکیل می دهد، می توان اینگونه قلمداد نمود که از این حیث فقرا نســبت به ســایرین  هزینه خورا

کاهش رفاه بیشتری را متحمل می شوند.

همانطور که در نمودار 2 مشخص است، بیشترین کاهش در نرخ تورم در کاالهای بادوام رخ داده، نرخ تورم کاالهای بادوام 

در سال 1400 نسبت به سال 1399 در حدود 50 واحد درصد کاهش یافته است. تورم کمتر کاالی بادوام نسبت به کاالی بی دوام 

گروه های متوسط و پایین درآمدی ارزیابی نمود؛ چرا  در سال 1400 را می توان بعنوان نکته ی مثبتی در بهبود وضعیت معیشت 

کــه تــورم بــاالی کاالی بادوام باعث افزایش ارزش دارایی گروه های باالی درآمدی شــده و همزمان به عنــوان مانعی برای افزایش 

دارایی فقرا عمل می کند.

امــا در مجمــوع همانطــور که عنوان شــد بــا وجود کاهش تورم در ســال 1400 همچنان نرخ تورم در پایان ســال 1400در حدود 

35 درصد بوده که رقم بسیار باالیی است و برای خانواری که درآمد ثابت دارد، موجب کاهش قابل توجه قدرت خرید می شود. 

ایــن موضــوع بــه خصوص برای خانوارهای دهک های پایین درآمدی از اهمیت بســیار باالیی برخوردار اســت. نمودار 3 نوع 

منبــع درآمــد خانــوار بــه تفکیک دهک را نشــان می دهد. همانطور که در نمودار مشــخص اســت، در دهک هــای پایین درآمدی 

سهم خانوارهایی که درآمد حاصل از دارایی دارند کمتر و سهم خانوارهایی که درآمد ثابت )درآمد حاصل از دستمزد و مستمری 

بازنشســتگی( دارنــد، بیشــتر اســت. ایــن امر نشــان می دهد که با تــورم، دهک هــای پایین درآمدی نســبت به دهک هــای باالی 

درآمــدی ســهم بیشــتری از قــدرت خرید خــود را از دســت می دهند، زیرا درآمــد حاصل از دارایی بــه طور معمول با تــورم افزایش 
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کار و یا مستمری بازنشستگی با تورم کاهش در ارزش حقیقی دارد.  می یابد اما در آمد حاصل از 

بــر اســاس نمــودار 3 در  حالیکــه تنها 21 درصــد از خانوارهای دهک اول درآمــد حاصل از دارایی دارند، ایــن مقدار در دهک 

دهم بیش از 40 درصد است. 

نمودار 3. نوع منبع درآمد خانوار در دهک های مختلف - درصد1
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 1درصد - مختلف های دهک در خانوار درآمد منبع نوع. 3نمودار 

 
 رانیا آمار مرکزو درآمد خانوار  نهیبر اساس داده هز قی: محاسبات تحقمنبع

های پایین توان گفت که تورم همچنان در حال کاهش رفاه خانوارهای ایرانی و به خصاااوص دهکبنابراین در مجموع می
توان امیدوار بود که در صورت بوده و از این منظر می ۱۳99کمتر از سال  ۱400درآمدی است، با این حال تورم در سال 

سمی درآمد شد ا سال ر ضع رفاهی ایرانیان در  سط و سال  ۱400ها بیش از تورم، به طور متو سبت به  مقداری  ۱۳99ن
 بهبود یافته باشد. 

 قتصادی و درآمد سرانهارشد . 1-۲
سرانه را مورد بررسی  سب با افزایش در  قرار خواهیم داد. اینکهدر این بخش رشد اقتصادی و درامد  صاد ایران متنا آیا اقت

 ؟. ی جدید نیز تولید کرده است، ثروت جدید یعنی ارزش افزوده)که در بخش قبل بررسی شد( نی تورمها یعهزینه

شاخص سرانه درآمد صاد کالن از اهمیت ویژهدر میان  ست. با وجود  یاهای مختلف اقت مختلف  یهاشاخصبرخوردار ا
محسااوب  یزندگ یساانجش سااطح اسااتانداردها های اصاالیاریمع یکی ازبه عنوان  ساارانه درآمدساانجش رفاه، همچنان 

 . شودیم

به طوری که تنها در  .های رونق نفتی، روندی نزولی داشته استبه غیر از سال ۱۳86از سال  باً یتقردرآمد سرانه در ایران 
 سایرو در  درآمد سرانه افزایش یافته افزایش درآمدهای نفتیبا   ۱۳96و  ۱۳95های سالدر  و ۱۳90و  ۱۳89های سال
  رو به کاهش بوده است. هاسال

                                                           
 ۳و ۱،۲آورند که از بخش درآمدی است که خانوار از مشاغل مزد و حقوق بگیر، آزاد و یا حقوق بازنشستگی بدست میمنظور از درآمد حاصل از دستمزد،  1

 شود.محاسبه میهای هزینه درآمد خانوار قسمت چهارم داده
 ۳آورند که از بخش و نظایر آن بدست میانداز منظور از درآمد حاصل از دارایی، درآمدی است که خانوار از اجاره امالک و مستغالت و یا از حساب پ 

 شود.های هزینه درآمد محاسبه میقسمت چهارم داده
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خانوار دارای درآمد حاصل از دارایی خانوار دارای درآمد حاصل از دستمزد

منبع: محاسبات تحقیق بر اساس داده هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران

کــه درآمــد حاصــل از دارایــی نــدارد امــا خانــوار دارای درآمــد حاصــل از دارایــی ممکــن اســت درآمــد حاصــل از  خانــوار دارای درآمــد حاصــل از دســتمزد خانــواری اســت 
دســتمزد نیــز داشــته باشــد.

بنابرایــن در مجمــوع می تــوان گفت که تورم همچنان در حال کاهش رفاه خانوارهــای ایرانی و به خصوص دهک های پایین 

درآمــدی اســت، بــا ایــن حال تورم در ســال 1400 کمتر از ســال 1399 بوده و از این منظــر می توان امیدوار بود که در صورت رشــد 

اسمی درآمدها بیش از تورم، به طور متوسط وضع رفاهی ایرانیان در سال 1400 نسبت به سال 1399 مقداری بهبود یافته باشد. 

1-2. رشد اقتصادی و درآمد سرانه
در ایــن بخــش رشــد اقتصادی و درآمد ســرانه را مورد بررســی قرار خواهیم داد. اینکــه آیا اقتصاد ایران متناســب با افزایش در 

کرده است.  هزینه ها یعنی تورم )که در بخش قبل بررسی شد(، ثروت جدید یعنی ارزش افزوده ی جدید نیز تولید 

درآمد ســرانه در میان شــاخص های مختلف اقتصاد کالن از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. با وجود شــاخص های مختلف 

سنجش رفاه، همچنان درآمد سرانه به عنوان یکی از معیارهای اصلی سنجش سطح استانداردهای زندگی محسوب می شود. 

کــه از بخــش 1،2و 3  ، آزاد و یــا حقــوق بازنشســتگی بدســت می آورنــد  کــه خانــوار از مشــاغل مــزد و حقــوق بگیــر 1.  منظــور از درآمــد حاصــل از دســتمزد، درآمــدی اســت 
قســمت چهــارم داده هــای هزینــه درآمــد خانــوار محاســبه می شــود.

کــه از بخــش 3 قســمت  ک و مســتغالت و یــا از حســاب پس انــداز و نظایــر آن بدســت می آورنــد  منظــور از درآمــد حاصــل از دارایــی، درآمــدی اســت کــه خانــوار از اجــاره امــال
چهــارم داده هــای هزینــه درآمــد محاســبه می شــود.



پایش فقر در سال ۱400

16

درآمد ســرانه در ایران تقریبًا از ســال 1386 به غیر از ســال های رونق نفتی، روندی نزولی داشــته اســت. به طوری که تنها در 

سال های 1389 و 1390 و در سال های 1395 و 1396  با افزایش درآمدهای نفتی درآمد سرانه افزایش یافته و در سایر سال ها رو 

به کاهش بوده است. 

نمودار 4. درآمد سرانه به قیمت های ثابت سال 1390 - هزار تومان
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 هزار تومان – 139۰ثابت سال  یهامتیقدرآمد سرانه به . ۴نمودار 

 

 منبع: بانک مرکزی ایران

 های رشد اقتصادی منفی  اقتصاد ایران در بیشتر سال صرف نظر از نوسانات،مشخص است،  4که در نمودار  طورهمان
و  ۱۳99با مقایسه نتایج در سال  بطوریکهداشته باشد.  یدهه روند نزول نیا یباعث شده تا درآمد سرانه ط ۱۳90 یدهه

. داده استاز دست طی چند سال اخیر سوم از درآمد سرانه خود را  کی یعنیدرصد  ۳4در حدود خانوار ایرانی  ،۱۳90
رشد  6و  5نمودارهای  است.درصد رشد داشته  ۱.6در حدود  ۱۳98نسبت به سال  ۱۳99درامد سرانه در سال همچنین 

 دهد.اقتصادی ایران را نشان می
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منبع: بانک مرکزی ایران

همان طور که در نمودار 4 مشــخص اســت، صرف نظر از نوســانات، رشــد اقتصادی منفی  اقتصاد ایران در بیشــتر ســال های  

دهه ی 1390 باعث شــده تا درآمد ســرانه طی این دهه روند نزولی داشــته باشد. بطوریکه با مقایسه نتایج در سال 1399 و 1390، 

خانوار ایرانی در حدود 34 درصد یعنی یک سوم از درآمد سرانه خود را طی چند سال اخیر از دست داده است. همچنین درآمد 

سرانه در سال 1399 نسبت به سال 1398 در حدود 1.6 درصد رشد داشته است. نمودارهای 5 و 6 رشد اقتصادی ایران را نشان 

می دهد.
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نمودار 5. روند رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1390  - درصد
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درصد -  139۰روند رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت . 5نمودار   

 
 منبع: مرکز آمار ایران

رشد اقتصادی به تفکیک فصول نشان داده شده است. همانطور که در  6رشد اقتصادی ساالنه و در نمودار  5در نمودار 
رکودهای بزرگی را تجربه کرده و حتی رشد اقتصادی  ۱۳98و  ۱۳97های نشان داده شده، اقتصاد ایران در سال 5نمودار 
مشخص است، رشد  6محسوب کرد زیرا همانطور که در نمودار توان خروج از رکود را نیز نمی ۱۳99درصدی سال  ۱

 نیز همچنان منفی بوده و تنها در فصل چهارم رشد اقتصادی مثبت شده است.  ۱۳99اقتصادی در سه فصل ابتدایی سال 

رشد تولید ناخالص داخلی  ۱400، در سال ۱۳99تا سال  ۱۳97پ  از سه سال رشد اقتصادی منفی از سال  در حقیقت
توان ناشی از چند مورد دانست، را می ۱400. رشد اقتصادی مثبت سال ( 6)نمودار  تمامی فصول سال مثبت بوده است در

عمال اثرات شوکهای منفی سالهای گذشته تخلیه  است به طوریکه ۱۳97رشدهای اقتصادی منفی بزرگ پ  از سال  اول
، بهبود وضعیت تجارت سوم، رونق مجدد برخی از کسب و کارها پ  از سال گذر از بحران کروناست و دوم. شده است

 جهانی و در نتیجه افزایش درامدهای حاصل از صادارت نفتی و غیر نفتی است. 
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منبع: مرکز آمار ایران

در نمــودار 5 رشــد اقتصــادی ســاالنه و در نمــودار 6 رشــد اقتصــادی به تفکیک فصول نشــان داده شــده اســت. همانطور که 

در نمودار 5 نشــان داده شــده، اقتصاد ایران در ســال های 1397 و 1398 رکودهای بزرگی را تجربه کرده و حتی رشــد اقتصادی 1 

درصدی ســال 1399 را نیز نمی توان خروج از رکود محســوب کرد زیرا همانطور که در نمودار 6 مشــخص اســت، رشد اقتصادی در 

سه فصل ابتدایی سال 1399 نیز همچنان منفی بوده و تنها در فصل چهارم رشد اقتصادی مثبت شده است. 

در حقیقت پس از ســه ســال رشــد اقتصادی منفی از ســال 1397 تا ســال 1399، در سال 1400 رشــد تولید ناخالص داخلی در 

تمامی فصول ســال مثبت بوده اســت )نمودار 6( . رشــد اقتصادی مثبت ســال 1400 را می توان ناشــی از چند مورد دانســت، اول 

رشــدهای اقتصادی منفی بزرگ پس از ســال 1397 اســت به طوریکه عمال اثر شــوک های منفی ســال های گذشــته تخلیه شــده 

اســت. دوم، رونق مجدد برخی از کســب و کارها پس از ســال گذر از بحران کروناســت و ســوم، بهبود وضعیت تجارت جهانی و در 

نتیجه افزایش درآمدهای حاصل از صادارت نفتی و غیر نفتی است. 
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 نمودار 6. روند رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1390 به تفکیک فصول- درصد

 
 

16 
 

درصد -به تفکیک فصول 139۰روند رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت . 6نمودار    

 
 انریمنبع: مرکز آمار ا

به طور معمول رشد بخش نفت هرچند های مختلف بر وضعیت معیشت خانوار یکسان نیست. اما اثر رشد اقتصادی بخش
شود،  اما سهم اندکی در اشتغال دارد و  از این روست ها نیز میموتور محرکه رشد اقتصادی است و باعث رشد سایر بخش

کند. اما در مقابل رشد متناسب با رشد اقتصادی رخ داده، بهبود پیدا نمی هاخانوارعموم که با رشد بخش نفت، معیشت 
بخش خدمات که سهم بیشتری در اشتغال دارد، ارتباط بیشتری با معیشت خانوار نیز دارد. یعنی رشد بخش خدمات، تا 

 ر شود. تواند منجر به بهبود وضعیت اشتغال و در نتیجه بهبود وضعیت معیشت خانواحد قابل قبولی می

های اقتصادی در بخش خدمات کاهش یافته بود اما در سال فعالیت، ناشی از کرونامنفی  به علت شوک ۱۳99در سال 
منفی بوده است ۱400. روند بخش کشاورزی در سال ایمبوده خدمات بخش شاهد رشد مثبت در با کاهش اثر کرونا ۱400

  .(7)نمودار  آبی به وجود آمده در کشور جستجو کردمنابع های که شاید بتوان علت آن را در محدودیت
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رشد اقتصادی کل رشد اقتصادی بدون نفت

منبع: مرکز آمار ایران

اما اثر رشد اقتصادی بخش های مختلف بر وضعیت معیشت خانوار یکسان نیست. به طور معمول رشد بخش نفت هرچند 

موتور محرکه رشــد اقتصادی اســت و باعث رشــد ســایر بخش ها نیز می شود،  اما ســهم اندکی در اشتغال دارد و  از این روست که 

با رشــد بخش نفت، معیشــت عموم خانوارها متناســب با رشــد اقتصادی رخ داده، بهبود پیدا نمی کند. اما در مقابل رشد بخش 

خدمات که ســهم بیشــتری در اشــتغال دارد، ارتباط بیشــتری با معیشــت خانوار نیز دارد. یعنی رشد بخش خدمات، تا حد قابل 

قبولی می تواند منجر به بهبود وضعیت اشتغال و در نتیجه بهبود وضعیت معیشت خانوار شود. 

در سال 1399 به علت شوک  منفی ناشی از کرونا، فعالیت های اقتصادی در بخش خدمات کاهش یافته بود اما در سال 1400 

با کاهش اثر کرونا شــاهد رشــد مثبت در بخش خدمات بوده ایم. روند بخش کشــاورزی در ســال 1400منفی بوده اســت که شــاید 

کرد )نمودار 7(.  بتوان علت آن را در محدودیت های منابع آبی به وجود آمده در کشور جستجو 
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نمودار 7. رشد بخش های مختلف اقتصادی - درصد

 
 

17 
 

 درصد - یمختلف اقتصاد ی. رشد بخش ها۷نمودار 

 
 منبع: مرکز آمار ایران

رشد بخش درصد از مشاغل در بخش خدمات هستند، از این رو میزان  5۳نشان داده شده،  8همانطور که در نمودار 
بینی افزایش شاغلین توان پیشلذا با توجه به رشد اقتصادی بخش خدمات، می  برخوردار است.ای خدمات از اهمیت ویژه

 را داشت. ۱400در کشور در سال 

 1۴۰۰فصل  ۴متوسط  –مختلف اقتصادی  یهابخشسهم اشتغال . ۸نمودار 
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1399 1۴00

53/۴۰39/۸۰

6/۷۰

خدمات صنعت کشاورزی

منبع: مرکز آمار ایران

همانطــور کــه در نمــودار 8 نشــان داده شــده، 53 درصــد از مشــاغل در بخش خدمات هســتند، از این رو میزان رشــد بخش 

خدمات از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت.  لذا با توجه به رشــد بخش خدمات، می توان پیش بینی افزایش شــاغالن در کشور در 

سال 1400 را داشت.

نمودار ۸. سهم اشتغال بخش های مختلف اقتصادی - متوسط 4 فصل 1400
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 درصد - یمختلف اقتصاد ی. رشد بخش ها۷نمودار 

 
 منبع: مرکز آمار ایران

رشد بخش درصد از مشاغل در بخش خدمات هستند، از این رو میزان  5۳نشان داده شده،  8همانطور که در نمودار 
بینی افزایش شاغلین توان پیشلذا با توجه به رشد اقتصادی بخش خدمات، می  برخوردار است.ای خدمات از اهمیت ویژه

 را داشت. ۱400در کشور در سال 

 1۴۰۰فصل  ۴متوسط  –مختلف اقتصادی  یهابخشسهم اشتغال . ۸نمودار 
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گروه کشاورزی گروه صنعت گروه خدمات

1399 1۴00

53/۴۰39/۸۰

6/۷۰

خدمات صنعت کشاورزی

منبع: مرکز آمار ایران
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رشــد مثبــت 4.5 درصــدی بخــش خدمــات در ســال 1400 در مقابل رشــد منفی 1.3 درصــدی این بخش در ســال 1399 قرار 

دارد. در سال 1399 شیوع بیماری کرونا بیش از هر چیز به بخش خدمات آسیب وارد کرد. رصد داده های بانکی شاپرک )شبکه 

کنــش اصنــاف نشــان می دهــد کــه بخش قابــل توجهی از اصنافــی که در ســال 1399 به  الکترونیــک پرداخــت کارت( از میــزان ترا

کرونا آسیب دیده بودند، در سال 1400 تا حدودی احیا شدند.  واسطه ی 

نمودار 9 مشــخص کننده اصنافی اســت که بیشــترین آســیب را در ســال 1399 دیده اند. با توجه به این نمودار اصنافی نظیر 

گیری کرونــا منجر به تعطیلی یا کاهــش تقاضا برای آن ها  کز تفریحی که فرا خطــوط هواپیمایــی و مســافربری، ســینما و تئاتــر و مرا

کنش های خود داشته اند. شده بود، بیشترین کاهش را در ارزش حقیقی ترا

کنش های خود  کنش اصنافی که دوازده ماه منتهی به بهمن 1399، همواره رشد منفی در ارزش حقیقی ترا نمودار 9. میزان کاهش در ارزش ترا

داشته اند.
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 منبع: مرکز آمار ایران

قرار  ۱۳99این بخش در سال درصدی  -۱.۳در مقابل رشد منفی  ۱400بخش خدمات در سال درصدی  4.5رشد مثبت 
 شاپرکبانکی های . رصد دادهشیوع بیماری کرونا بیش از هر چیز به بخش خدمات آسیب وارد کرد ۱۳99دارد. در سال 

بخش قابل توجهی از اصنافی که در سال  که دهدنشان میاز میزان تراکنش اصناف  )شبکه الکترونیک پرداخت کارت(
 تا حدودی احیا شدند.  ۱400دیده بودند، در سال ی کرونا آسیب به واسطه ۱۳99

اند. با توجه به این نمودار اصنافی نظیر دیده ۱۳99مشخص کننده اصنافی است که بیشترین آسیب را در سال  9نمودار 
ی خطوط هواپیمایی و مسافربری، سینما و تتاتر و مراکز تفریحی که فراگیری کرونا منجر به تعطیلی یا کاهش تقاضا برا

 اند.های خود داشتهها شده بود، بیشترین کاهش را در ارزش حقیقی تراکنشآن

های خود در ارزش حقیقی تراکنش ، همواره رشد منفی1399اصنافی که دوازده ماه منتهی به بهمن  میزان کاهش در ارزش تراکنش .9نمودار 
 اند.داشته

 
 کمنبع: محاسبات بر اساس اطالعات شاپر

ضعیت  ۱0در نمودار  شده در نمودار و صناف گزارش  سال  9ا ست. مطابق این نمودار۱400در  شده ا صد  با توجه به  ر
 ۱400سال  رشد مثبت در تراکنش حقیقی ،اصنافاین برای بسیاری از  ،کاهش اثرات منفی کرونا و رشد اقتصادی مثبت

 ۲0از بین اند. مسافرتی و مراکز تفریحی ورزشی در این گروه قرار گرفته هایتتاتر، آنان مراکز سینما،  گزارش شده است.
رشد مثبت  ۱400در سال  (9)از بین اصناف مشخص شده در نمودار  صنف ۱5، تعداد ۱0صنف مشخص شده در نمودار 

سال  فصن 5و  شت ۱400در  شاپرک نیز میاند. یعنی در مجموع با رصد دادههنیز رشد منفی دا توان اثر رشد مثبت های 
 را مشاهده کرد.  ۱400در بخش خدمات در سال 
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منبع: محاسبات بر اساس اطالعات شاپرک

در نمودار 10 وضعیت اصناف گزارش شــده در نمودار 9 در ســال 1400رصد شــده اســت. مطابق این نمودار با توجه به کاهش 

کنش حقیقی ســال 1400 گزارش شــده  اثرات منفی کرونا و رشــد اقتصادی مثبت، برای بســیاری از این اصناف، رشــد مثبت در ترا

کز تفریحی ورزشی در این گروه قرار گرفته اند. از بین 20 صنف مشخص شده  ، آژانس های  مسافرتی و مرا کز سینما، تئاتر است. مرا

در نمودار 10، تعداد 15 صنف )از بین اصناف مشــخص شــده در نمودار 9( در ســال 1400 رشــد مثبت و 5 صنف در ســال 1400 نیز 

رشــد منفی داشــته اند. یعنی در مجموع با رصد داده های شــاپرک نیز می توان اثر رشــد مثبت در بخش خدمات در ســال 1400 را 

کرد.  مشاهده 
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کنش اصناف نمودار 10 در سال 1400 نمودار 10. رصد وضعیت ترا
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 1۴۰۰در سال  1۰. رصد وضعیت تراکنش اصناف نمودار 1۰نمودار 

 

 کمنبع: محاسبات بر اساس اطالعات شاپر

اند. با توجه به این دیده ۱۳99نسبت به سال  ۱400مشخص کننده اصنافی است که بیشترین آسیب را در سال  ۱۱نمودار 
، بیشترین کاهش را موسسات مالی )عملیات پرداخت اتوماتیک(، داللی، مراکز حواله الکترونیکی وجوه نظیر نمودار اصنافی

کرونا و برقراری مجدد تعامالت اجتماعی موجب کاهش تقاضا کاهش اثرات  اند.های خود داشتهدر ارزش حقیقی تراکنش
 علت کاهش درامد چنین اصنافی باشد. دتوانکه می الکترونیکی شده است خدماتبرای 
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منبع: محاسبات بر اساس اطالعات شاپرک

نمودار 11 مشــخص کننده اصنافی اســت که بیشــترین آســیب را در ســال 1400 نسبت به ســال 1399 دیده اند. با توجه به این 

کز حواله الکترونیکی وجوه، بیشترین کاهش را در  لی، مرا نمودار اصنافی نظیر موسسات مالی )عملیات پرداخت اتوماتیک(، دال

کنش هــای خود داشــته اند. کاهش اثرات کرونــا و برقراری مجدد تعامالت اجتماعی موجــب کاهش تقاضا برای  ارزش حقیقــی ترا

که می تواند علت کاهش درآمد چنین اصنافی باشد. خدمات الکترونیکی شده است 
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کنش های خود داشته اند. 2 نمودار 11. اصنافی که در ده ماه ابتدایی سال 1400 بیشترین رشد منفی در ارزش حقیقی ترا
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 ۲ اند.های خود داشتهدر ارزش حقیقی تراکنش نفیرشد مبیشترین  1۴۰۰در ده ماه ابتدایی سال اصنافی که . 11نمودار 

 

 
 کبر اساس اطالعات شاپر منبع: محاسبات

در مجموع بررسی وضعیت رشد اقتصادی و درآمد سرانه بهبود اندکی را در وضعیت کلی اقتصاد که بیشتر از همه ناشی از 
دهد. همچنین رشد بخش نفت نیز رشد اصناف و به خصوص بخش خدمات است نشان می خروج از کرونا و احیای برخی

ست. بنابراین می شته ا وضعیت معیشتی  ۱۳99توان انتظار داشت که نسبت به سال بخش صنعت و معدن را به همراه دا
معه توزیع شااده و سااهم متوسااط خانوارهای ایرانی بهبود یافته باشااد. با این حال اینکه این رشااد اقتصااادی چطور در جا

به  ۱400توان از وضااعیت اشااتغال و بیکاری در سااال های پایین درآمدی به چه نحوی بوده اساات را تا حدودی میگروه
سی داده صل دوم، با برر ست آورد. در نهایت در ف ضعیت خانوار های هزینه و در آمد خانوار مید توان به درک بهتری از و

 رسید. 

  یاشتغال و بیکار. 1-3

سال قبل  بخشدر  شد که در  شان داده  صادی ۱400ن شد مثبت اقت شان داده و کاهش تورم بوده شاهد ر ایم. همچنین ن
اند. حال به این سوال پاسخ شده بخش خدمات و صنعت که بیشترین سهم را در اشتغال کشور دارند، رشد مثبت داشته

 اند یا خیر.اشتغال داشتههای مثبت نقشی در بهبود خواهیم داد که آیا این شاخص

                                                           
نسبت به ده ماه اول  ۱400های حقیقی در ده ماه اول سال است؛ یعنی میزان تغییر در مجموع فروش به قیمت ۱400نتایج بصورت تجمعی برای سال   ۲

 محاسبه شده است ۱۳99سال 
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منبع: محاسبات بر اساس اطالعات شاپرک

در مجموع بررســی وضعیت رشــد اقتصادی و درآمد ســرانه بهبود اندکی را در وضعیت کلی اقتصاد که بیشــتر از همه ناشــی از 

خــروج از کرونــا و احیــای برخــی اصناف و به خصوص بخش خدمات اســت نشــان می دهد. همچنین رشــد بخش نفت نیز رشــد 

بخــش صنعــت و معــدن را بــه همراه داشــته اســت. بنابراین می توان انتظار داشــت که نســبت به ســال 1399 وضعیت معیشــتی 

متوسط خانوارهای ایرانی بهبود یافته باشد. با این حال اینکه این رشد اقتصادی چطور در جامعه توزیع شده و سهم گروه های 

پایین درآمدی به چه نحوی بوده است را تا حدودی می توان از وضعیت اشتغال و بیکاری در سال 1400 به دست آورد. در نهایت 

در فصل دوم، با بررسی داده های هزینه و در آمد خانوار می توان به درک بهتری از وضعیت خانوار رسید. 

1-3. اشتغال و بیکاری
در بخش قبل نشــان داده شــد که در ســال 1400 شــاهد رشــد مثبت اقتصادی و کاهش تورم بوده ایم. همچنین نشــان داده 

شــده بخش خدمات و صنعت که بیشــترین ســهم را در اشــتغال کشــور دارند، رشــد مثبت داشــته اند. حال به این ســوال پاســخ 

. که آیا این شاخص های مثبت نقشی در بهبود اشتغال داشته اند یا خیر خواهیم داد 

در جدول 1 جمعیت شــاغلین در ســال 1399 و 1400 به تفکیک شــاغلین رســمی و غیررســمی مشــاهده می شود. مطابق این 

جدول در سال 1400 در حدود 184.4 هزار نفر به تعداد شاغلین افزوده شده است. اما نگاهی به بخش رسمی و غیررسمی نشان 

2.   نتایــج بصــورت تجمعــی بــرای ســال 1400 اســت؛ یعنــی میــزان تغییــر در مجمــوع فــروش بــه قیمت هــای حقیقــی در ده مــاه اول ســال 1400 نســبت بــه ده مــاه اول ســال 
1399 محاســبه شــده اســت
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می دهد در حالی که 405 هزار شغل رسمی اضافه شده، اما 221 هزار شغل غیررسمی از بین رفته است. 

جدول 1. جمعیت تعداد شاغل 15 ساله و بیشتر

شاغلین غیررسمی )بیمه نشدگان(شاغلین رسمیکل شاغلینسال 

23,263,0479,571,19313,691,۸54سال 1399

23,447,4529,976,71513,470,737سال 1400

221,117-1۸4,405405,522تفاوت

کار - مرکز آمار ایران منبع: طرح آمارگیری از نیروی 

بنابراین می توان اینگونه برداشــت کرد که رشــد اقتصادی مثبت در کشــور به خصوص در بخش خدمات و صنعت توانســته 

اســت در اشــتغال تاثیر مثبت داشــته باشد و مجموع شاغلین رسمی و غیررسمی نســبت به سال 1399 افزایش داشته است. اما 

کاهش در تعداد شــاغلین غیررســمی و از دســت رفتن 220 هزار شــغل غیررســمی می تواند دو علت داشــته باشــد که هریک اثرات 

متفاوتی بر معیشت خانوار دارد. 

اول اینکه ممکن اســت کاهش 220 هزار شــغل غیررســمی و اضافه شــدن 405 هزار شــغل رســمی به علت بهبود در وضعیت 

اقتصادی و تبدیل مشاغل غیررسمی به مشاغل رسمی باشد. یعنی به جای اینکه مشاغل غیررسمی از بین رفته باشد، به علت 

بهبود در وضعیت اقتصادی تبدیل به شغل رسمی شده باشد. اما دلیل دوم می تواند این باشد که با رشد بخش نفت و صنعت 

مشاغل رسمی افزایش پیدا کرده اما به علت آنکه اقتصاد همچنان از بی ثباتی باالیی برخوردار است، از تعداد مشاغل غیررسمی 

کاسته شده باشد.  که تاب آوری کمتری نسبت به نوسانات و ناپایداری ها دارند، 

در صورتیکــه کاهــش در مشــاغل غیررســمی به دلیل اول رخ داده باشــد، می تــوان امیدوار بود که بهبــود در وضعیت فقرا رخ 

داده باشد زیرا توزیع مشاغل غیررسمی در فقرا بیش از غیر فقرا است. اما در صورتیکه به دلیل دوم باشد، در این صورت ممکن 

است که بخشی از فقرا که با احتمال بیشتری به مشاغل غیررسمی اشتغال دارند، شغل خود را از دست داده و وضعیت معیشتی 

بدتری نسبت به سال قبل داشته باشند. 

در نمودار 12 خانوار دارای عضو شاغل و شاغل بیمه شده به تفکیک دهک نشان داده شده است. دو نکته ی اصلی از این 

نمودار به دست می آید، اول اینکه هرچه دهک درآمدی کمتر است، تعداد خانوارهای دارای عضو شاغل بیشتر است. یعنی در 

دهک های پایین درآمدی وابستگی معیشیت خانوار به درآمد حاصل از شغل بیشتر است و از دست رفتن شغل اثر بیشتری بر 

روی معیشت خانوار نسبت به دهک های باالیی دارد. 

دوم اینکه هر چه به سمت دهک های باالیی حرکت می کنیم خانوارهای بیشتری دارای شغل رسمی هستند. به طوریکه در 

دهک اول در حدود 63 درصد از خانوارهای دارای عضو شــاغل، بیمه پرداز نیســتند. این موضوع نشــان می دهد با فرض بیکار 

شــدن شــاغلین غیررســمی ) و نه تغییر شــرایط از کارگر بیمه نشــده به کارگر بیمه شده( با احتمال بیشــتری فقرا مشاغل خود را از 
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دست داده اند. از طرف دیگر در صورتیکه به جای از دست رفتن شغل غیررسمی، تبدیل از مشاغل غیررسمی به رسمی صورت 

گرفتــه باشــد، می تــوان امیدوار بود که بخشــی از دهک های پایین درآمدی که با احتمال بیشــتری صاحبان مشــاغل غیررســمی 

هستند، مشاغل پایدارتری یافته و در نتیجه بهبود در وضعیت معیشت داشته باشند. 

نمودار 12. خانوارهای دارای عضو شاغل و شاغل بیمه شده در هر دهک در سال 1400 - درصد
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ی اصلی از این دو نکته خانوار دارای عضو شاغل و شاغل بیمه شده به تفکیک دهک نشان داده شده است. ۱۲در نمودار 
عداد خانوارهای دارای عضو شاغل بیشتر است. یعنی اینکه هرچه دهک درآمدی کمتر است، ت اولآید، نمودار به دست می

شغل اثر در دهک ست رفتن  ست و از د شتر ا شغل بی صل از  شیت خانوار به درآمد حا ستگی معی های پایین درآمدی واب
 های باالیی دارد. بیشتری بر روی معیشت خانوار نسبت به دهک

سمت دهک دوم شغل رسمی هستند. به طوریکه های باالیی حرکت میاینکه هر چه به  کنیم خانوارهای بیشتری دارای 
شاغل، بیمه پرداز نیستند. این موضوع  6۳در دهک اول در حدود  شان میدرصد از خانوارهای دارای عضو  دهد با فرض ن

با احتمال بیشتری فقرا مشاغل ه نشده به کارگر بیمه شده( بیکار شدن شاغلین غیررسمی ) و نه تغییر شرایط ازکارگر بیم
اند. از طرف دیگر در صورتیکه به جای از دست رفتن شغل غیررسمی، تبدیل از مشاغل غیررسمی به خود را از دست داده

شد،  صورت گرفته با سمی  شی از دهکمیر شتری توان امیدوار بود که بخ بان صاحهای پایین درآمدی که با احتمال بی
 مشاغل پایدارتری یافته و در نتیجه بهبود در وضعیت معیشت داشته باشند. مشاغل غیررسمی هستند، 

 درصد – 1۴۰۰دارای عضو شاغل و شاغل بیمه شده در هر دهک در سال  خانوارهای. 1۲نمودار 

 
 رانیا آمار مرکزو درآمد خانوار  نهیبر اساس داده هز قی: محاسبات تحقمنبع

ضعیت بازار کار بهبوددر مجموع  سبی نگاهی به و سال  ن شتغال در  ضعیت ا سال  ۱400در و سبت به  شان  ۱۳99ن را ن
توان گفت که بر اساااس دو عامل رشااد تولید ناخالص داخلی و همچنین افزایش اشااتغال، با احتمال بنابراین میدهد. می

که آیا گروه های پایین درامدی نیز از این بهبود بهبود یافته اساات. اما این ۱400زیاد وضااعیت متوسااط ایرانیان در سااال 
 آید. های هزینه و درآمد خانوار به دست میاند یا خیر، با بررسی دادهمند شدهوضعیت بهره

12/18

21/96
27/59

33/15 36/24
40/74 43/03 42/28

47/41 49/60

75/34 75/99 75/01 76/27 75/32 74/77 73/17 70/69 69/24 66/69

۰
1۰
۲۰
3۰
۴۰
5۰
6۰
۷۰
۸۰

یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده

خانوار دارای عضو شاغل بیمه شده خانوار دارای شاغل

منبع: محاسبات تحقیق بر اساس داده هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران

در مجموع نگاهی به وضعیت بازار کار بهبود نسبی در وضعیت اشتغال در سال 1400 نسبت به سال 1399 را نشان می دهد. 

بنابرایــن می تــوان گفت که بر اســاس دو عامل رشــد تولید ناخالص داخلی و همچنین افزایش اشــتغال، بــا احتمال زیاد وضعیت 

متوســط ایرانیــان در ســال 1400 بهبــود یافتــه اســت. اما اینکــه آیا گروه هــای پایین درامــدی نیز از ایــن بهبود وضعیــت بهره مند 

، با بررسی داده های هزینه و درآمد خانوار به دست می آید.  شده اند یا خیر

1-4. جمع بندی از وضعیت اقتصاد کالن
متغیرهای اقتصاد کالن به طور کلی بهبود در وضعیت خانوار در ســال 1400 را نشــان می دهد. نرخ تورم در ســال 1400 نسبت 

به سال 1399 کاهش داشته و رشد اقتصادی نیز مثبت بوده است. همچنین رشد بخش خدمات که بیشترین سهم از اشتغال 

را داراست و بیشترین ارتباط با معیشت خانوار را دارد نیز در سال 1400 مثبت بوده است. همچنین در سال 1400 در مجموع در 

حدود 185 هزار شــغل اضافه شــده اســت که می تواند نشان دهنده ی توزیع بخشــی از ثروت جدید ایجاد شده در اقتصاد )رشد 

اقتصادی سال 1400( در بین خانوار باشد. 

از این رو انتظار می رود تا به طور متوســط معیشــت خانوار در ســال 1400 نســبت به ســال 1399 بهبود یافته باشد. اما اثر این 
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گروه های پایین درآمدی به طور خاص مشخص نیست. کاهش اندک تورم و تعداد نسبتا اندک شغل ایجاد شده  بهبود بر روی 

)نســبت به یک میلیون شــغل از دســت رفته در ســال 1399( می تواند چند اثر نامتقارن بر وضعیت فقرا داشــته باشــد. از طرفی 

ممکن اســت دهک های میانی و باالیی از این بهبود بهره مند شــده باشــند و در نتیجه تغییری در وضعیت فقرا رخ نداده باشــد. 

همچنین ممکن اســت که وضعیت فقرا به علت از دســت دادن شــغل )و بیشــتر مشــاغل غیررســمی( نســبت به قبل بدتر شــده 

باشد. از این رو در حالی که وضعیت اقتصاد کالن در سال 1400 بهبود در معیشت متوسط ایرانیان را نشان می دهد برای بررسی 

دقیق تر وضعیت فقرا، الزم است تا به طور خاص هزینه و درآمد خانوار را به تفکیک گروه های درآمدی مورد بررسی قرار دهیم.  از 

، تغییر خط و نرخ فقر و تغییر در هزینه های خانوار مورد بررسی قرار می گیرد.  این رو در بخش دوم با عنوان تحوالت فقر
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2. تحوالت فقر

در بخش قبل متغیرهای اصلی اقتصاد کالن به منظور بررسی روند کلی وضعیت اقتصاد کالن کشور در سال 1400 و سال های 

پیــش از آن مــورد بررســی قــرار گرفت. اما برای مشــخص شــدن اثــر این وضعیت بر معیشــت خانــوار و به طور خاص بــر گروه های 

مختلف درآمدی، نیازمند بررســی داده های خرد و در ســطح خانوار هســتیم. به همین منظور در این قســمت از سه پایگاه داده 

استفاده می شود. اولین و مهمترین داده ای که تغییرات وضعیت رفاهی خانوار در کنار سایر متغیرهای مرتبط با وضعیت خانوار 

را نشــان می دهــد، داده هــای هزینــه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران اســت. از این داده به منظور بــرآورد وضعیت رفاهی و مصرفی 

گروه های مختلف درآمدی و همچنین تغییرات نرخ و خط فقر استفاده می شود. 

دومیــن پایــگاه داده ی مــورد بررســی، پایگاه اطالعــات رفاه ایرانیان اســت. در این پایگاه رفاهی نســبت به داده هــای هزینه و 

درآمــد خانــوار مرکــز آمــار ایران اطالعــات متفاوتی وجود دارد )که این موضوع ناشــی از ماهیت این داده هاســت بــه نحوی که در 

پایگاه های داده ی معطوف به جامعه )و نه نمونه گیری( امکان گردآوری مجموعه وسیعی از اطالعات وجود ندارد(، اما اطالعات 

خرید از کارت )و سایر داده های درآمدی( همه ی ایرانیان موجود بوده و می توان با استفاده از تغییرات آن، تصویری از وضعیت 

رفاهی جامعه به دست آورد. 

همچنین ســومین پایگاه داده ی مورد بررســی، داده های شاپرک اســت. داده های شاپرک اطالعات خرید از کارت به تفکیک 

که بر اساس آن می توان میزان خرید از اصناف مختلف را به دست آورد.  ( را داراست  دستگاه های پایانه ی فروش )پوز

2-1. خط فقر
خط فقر متوســط کشــوری و همچنین خط فقر متوســط نقاط شــهری و متوســط نقاط روستایی برای ســال های مختلف در 

نمودار 13 مشخص شده است. در سال 1400 خط فقر سرانه ی متوسط کشوری با رشد حدود 50 درصدی نسبت به سال 1399،  

به میزان حدود یک میلیون و هفتصد هزار تومان رسیده است3. 

هم چنین برآورد می شود این عدد در شهریور 1401 به دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان رسیده باشد که بنابراین خط 

فقر برای یک خانوار چهارنفره در این زمان برابر با هفت میلیون و هفتصد هزار تومان خواهد بود.

بــا ایــن حــال اعــداد قطعی ســال 1401 پــس از انتشــار داده های هزینــه و درآمد خانــوار برای این ســال )که به طــور معمول در 

تابستان سال بعد منتشر می شود( مشخص خواهد شد.

3.  خــط فقــر رســمی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی کــه برداشــت تعدیــل شــده ای از خــط فقــر محاســباتی مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســالمی اســت، از ســال 
1399 بــه بعــد در فراینــد رســمی شــدن قــرار گرفتــه اســت. ایــن داده طــی  ســه ســال بــه صــورت مقدماتــی منتشــر شــده و ســپس بــا گذرانــدن دوران انتشــار مقدماتــی نهایــی 

خواهــد شــد. از ایــن رو برخــی تغییــرات جزئــی در نتایــج در دوران مقدماتــی ممکــن اســت رخ دهــد کــه ناشــی از بهبــود روش هــای محاســباتی اســت. 
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نمودار 13. خط فقر سرانه از سال 1390 تا 1401 - هزار تومان

 جایگزین: 13نمودار 

 شود.  13شده این نمودار جایگزین نمودار آراییفایل صفحه 27در صفحه  

 

 

 

 هزار تومان – 1401تا  1390. خط فقر سرانه از سال 13نمودار 

 
 

 .مرکز آمار ایران و درآمد خانوار نهیهز  یهامحاسبات بر اساس داده مأخذ:
  درآمد   و  نهیهز  یهاداده  انتشار  با  رودیم  انتظار  و  شده  محاسبه  یمرکز  بانک  متیق  شاخص  اقالم  زیر  یهاداده  اساس  بر  1401  وریشهر  برآورد**  

 کنند.    رییتغ یمقدار شده برآورد اعداد، 1402 تابستان در 1401 سال یبرا خانوار
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مأخذ: محاسبات بر اساس داده های هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران.

** بــرآورد شــهریور 1401 بــر اســاس داده هــای ریــز اقــالم شــاخص قیمــت بانــک مرکــزی محاســبه شــده و انتظــار مــی رود بــا انتشــار داده هــای هزینــه و درآمــد خانــوار بــرای 
کننــد.  ســال 1401 در تابســتان 1402، اعــداد بــرآورد شــده مقــداری تغییــر 

، نمایی بودن خط فقــر امری طبیعی بوده و لذا افزایش خط فقر در ســال 1400 نمی تواند به  بــا توجــه بــه وجود تورم در کشــور

تنهایی معیاری برای کاهش رفاه خانوار کم درآمد و گســترش فقر باشــد. بخصوص اینکه با توجه به نمودارهای 5 و 6، در ســال 

، مطابق و یا بیش از خط فقر رشد کند،  1400 شاهد رشد اقتصادی مثبت در کشور بوده ایم. یعنی در صورتی که درآمدهای خانوار

کی  در ایــن صــورت بهبــود در وضعیت رفاهی رخ داده اســت. در حقیقت تغییرات عدد خط فقر بــه تنهایی نمی تواند معیار و مال

بــرای تغییــرات رفاه باشــد باشــد، بلکه تغییــرات وضعیت درآمدی خانوار در مقایســه با خط فقر اســت که می توانــد مبنایی برای 

قضاوت در خصوص وضعیت معیشت خانوار باشد. 

یکی از متغیرهایی که به طور معمول با خط فقر مقایســه می شــود، حداقل دســتمزد است. در نمودار 14 خط فقر خانوار سه 

( با حداقل دســتمزد مقایسه شده است. برای سال های 90 تا 92 حداقل دستمزد  زیر خط  نفره )متوســط بعد خانوارهای کشــور

فقر بوده و در سال 1397 نیز تقریبا برابر با خط فقر شده است. 



پایش فقر در سال ۱400
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نمودار 14. خط فقر خانوار سه نفره و حداقل دستمزد4 - هزار تومان

 
 

25 
 

خط فقر خانوار سه  ۱4در نمودار  شود، حداقل دستمزد است.مییکی از متغیرهایی که به طور معمول با خط فقر مقایسه 
زیر   حداقل دستمزد 9۲تا  90های نفره )متوسط بعد خانوارهای کشور( با حداقل دستمزد مقایسه شده است. برای سال

 نیز تقریبا برابر با خط فقر شده است.  ۱۳97خط فقر بوده و در سال 

 زار تومانه - ۴دخط فقر خانوار سه نفره و حداقل دستمز. 1۴نمودار 

 
 هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران هایمنبع: محاسبات بر اساس داده

دهد و خط برای یک کارگرد متأهل با یک فرزند به خط فقر سه نفره را نشان مینسبت حداقل دستمزد  که با خط چین مشخص شده*خط 
 چین قرار گیرد، یعنی حداقل دستمزد کمتر از خط فقر است. نقطه چین عدد یک است. در صورتیکه نسبت حداقل دستمزد زیر خط نقطه

درصد بیش از خط فقر آن خانوار بوده است که  ۱0حدود  حداقل دستمزد خانوار سه نفره ۱400و  ۱۳99های در سال
تواند آنان را مصون از فقر مطلق دهد درصورتیکه دریافتی خانوار به میزان حداقل دستمزد مصوب دولت باشد مینشان می

   نماید.

                                                           
که توسااط این  ۱۳99ی حداقل دسااتمزد کل عایدی یک فرد متأهل دارای یک فرزند در نظر گرفته شااده اساات. در گزارش پایش فقر سااال برای محاساابه 4

شر سایر دریافتی معاونت منت ستمزد بدون دریافت مزایا و حق عائله مندی و  سه نفره با شده بود، حداقل د شده بود و نمودار خط فقر خانوار  های فرد لحاظ 
ر تصویر بهتری رو این نموداهای فرد باید مالک قرار گیرد و از اینعدد پایه حقوق برای حداقل دستمزد مقایسه شده بود. این در حالی است که کلیه دریافتی

 دهد. را ارائه می
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منبع: محاسبات بر اساس داده های هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران

کارگــرد متأهــل بــا یــک فرزنــد بــه خــط فقــر ســه نفــره را نشــان می دهــد و خــط نقطــه چیــن  کــه بــا خــط چیــن مشــخص شــده نســبت حداقــل دســتمزد بــرای یــک  *خــط 
کمتــر از خــط فقــر اســت. یعنــی حداقــل دســتمزد کمتــر  گیــرد، یعنــی حداقــل دســتمزد  عــدد یــک اســت. در صورتیکــه نســبت حداقــل دســتمزد زیــر خــط نقطه چیــن قــرار 
کــه میانگیــن بعــد خانــوار در کشــور در ســال 1400 برابــر 3.2 بــوده، در اینجــا نیــز خــط فقــر بــرای خانــوار 3.2 نفــره محاســبه شــده و از ایــن  از خــط فقــر اســت. از آن جایــی 

رو مقــداری باالتــر از خــط فقــر خانــوار ســه نفــره اســت. 

در ســال های 1399 و 1400 حداقل دســتمزد خانوار ســه نفره حدود 10 درصد بیش از خط فقر آن خانوار بوده اســت که نشان 

می دهد درصورتیکه دریافتی خانوار به میزان حداقل دستمزد مصوب دولت باشد می تواند آنان را مصون از فقر مطلق نماید.  

اما نکته ی بسیار مهمی که باید به آن توجه داشت این است که حداقل دستمزد تعیین شده در هر سال برای تمام مناطق 

کشــور یکســان اســت.  در حالی که وجود تفاوت های منطقه ای سبب می گردد خط فقر در استان ها و شهرهای مختلف متفاوت 

بوده و همچنین بین مناطق شهری و روستایی آن اختالف زیادی وجود داشته باشد. 

کــه توســط ایــن  گــزارش پایــش فقــر ســال 1399  گرفتــه شــده اســت. در  4.  بــرای محاســبه ی حداقــل دســتمزد کل عایــدی یــک فــرد متأهــل دارای یــک فرزنــد در نظــر 
معاونــت منتشــر شــده بــود، حداقــل دســتمزد بــدون دریافــت مزایــا و حــق عائلــه منــدی و ســایر دریافتی هــای فــرد لحــاظ شــده بــود و نمــودار خــط فقــر خانــوار ســه نفــره 
گیــرد و از ایــن رو ایــن نمــودار تصویــر  ک قــرار  کلیــه دریافتی هــای فــرد بایــد مــال کــه  بــا عــدد پایــه حقــوق بــرای حداقــل دســتمزد مقایســه شــده بــود. ایــن در حالــی اســت 

ــه می دهــد.  بهتــری را ارائ
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تفاوت خط فقر باعث می شود در برخی مناطق حداقل دستمزد پوشش بیشتر و در برخی دیگر پوشش کمتر داشته باشد. 

همانطــور کــه در نمودارهــای 15 و 16 مشــخص اســت در مناطــق روســتایی حداقل دســتمزد در ســال 1400، خط فقر را پوشــش 

،  اصفهان، بندرعبــاس و کرج نمودار حداقل دســتمزد زیر  می دهــد، امــا طبــق نمودار 16 در مناطق شــهری تهران، رشــت، شــیراز

خط فقر قرار می گیرد. 

نمودار 15. خط فقر خانوار سه نفره سال 1400 در مناطق روستایی استان ها - هزار تومان
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برای تمام مناطق  حداقل دستمزد تعیین شده در هر سالی بسیار مهمی که باید به آن توجه داشت این است که اما نکته
ها و شهرهای مختلف متفاوت گردد خط فقر در استانسبب می ایهای منطقهدر حالی که وجود تفاوت . کشور یکسان است

 بوده و همچنین بین مناطق شهری و روستایی آن اختالف زیادی وجود داشته باشد. 

ر و در برخی دیگر پوشش کمتر داشته باشد. شود در برخی مناطق حداقل دستمزد پوشش بیشتتفاوت خط فقر باعث می
خط فقر را پوشش ، ۱400در سال در مناطق روستایی حداقل دستمزد  است مشخص ۱6و  ۱5 ر نمودارهایهمانطور که د

تهران، رشت، شیراز،  اصفهان، بندرعباس و کرج نمودار حداقل دستمزد زیر در مناطق شهری  ۱6 نمودار طبق اما، دهدمی
 گیرد. خط فقر قرار می

 زار تومانه -ها استاندر مناطق روستایی  1۴۰۰خط فقر خانوار سه نفره سال . 15نمودار 

 
 هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران هایمنبع: محاسبات بر اساس داده

 زار تومانه -گ در مناطق شهری و شهرهای بزر 1۴۰۰خط فقر خانوار سه نفره سال . 16نمودار 

۰
5۰۰

1،۰۰۰
1،5۰۰
۲،۰۰۰
۲،5۰۰
3،۰۰۰
3،5۰۰
۴،۰۰۰
۴،5۰۰

برز
ال

ران
ته

هان
صف

ا
ران

زند
ما

شهر
بو

قی
شر

ان 
ایج

ذرب
آ

الن
گی

ین
قزو یزد

ری
تیا

 بخ
ل و

محا
هار

چ
س

فار
تان

لس
گ

گان
رمز

ه
شاه

رمان
ک

مد
راح

 بوی
ه و

لوی
هگی

ک
زی

مرک
الی

شم
ان 

راس
خ قم

نان
سم

جان
زن

یل
ردب

ا
دان

هم الم
ای

مان
کر

تان
دس

کر
تان

رس
ل

وی
رض

ان 
راس

خ
وبی

جن
ان 

راس
خ

ربی
ن غ

یجا
ذربا

آ
تان

زس
خو

تان
چس

 بلو
ن و

ستا
سی

خط فقر حداقل دستمزد

منبع: محاسبات بر اساس داده های هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران



پایش فقر در سال ۱400

30

 نمودار 16. خط فقر خانوار سه نفره سال 1400 در مناطق شهری و شهرهای بزرگ - هزار تومان
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کات ج ۱6و  ۱5نمودار  نه اول، لب توجهی داردان وری نیروی کار در ی زندگی و همچنین بهرههااینکه در حالیکه هزی
ست، نمی سان نی شور یک سان برای همهنقاط مختلف ک ستمزد یک ضوع  توان حداقل د شور در نظر گرفت. این مو نقاط ک
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درصد بیش از حداقل دستمزد است اما در نقاط شهری سیستان و  80 خط فقر خانوار سه نفره در شهر تهران عنوان مثال

تواند در تعیین حداقل دستمزد کشوری نمی درصد بیش از خط فقر است. بنابراین سیاست 66بلوچستان حداقل دستمزد 
 کشور ما سیاست مناسبی باشد. 
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توان امیدوار بود که حداقل دستمزد در مقادیر مناسبی تعیین شده است. زیرا اصوال قرار دستمزد باالتر از خط فقر بود می
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منبع: محاسبات بر اساس داده های هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران

نمــودار 15 و 16 نــکات جالــب توجهــی دارد، اول اینکــه در حالیکه هزینه های زندگی و همچنین بهــره وری نیروی کار در نقاط 

مختلف کشــور یکســان نیســت، نمی توان حداقل دســتمزد یکسان برای همه  نقاط کشــور در نظر گرفت. این موضوع باعث رشد 

اشــتغال غیررســمی در مناطق با هزینه های پایین تر و فقر شــاغلین در مناطق با هزینه های باالتر می شــود. به عنوان مثال خط 

فقر خانوار ســه نفره در شــهر تهران 80 درصد بیش از حداقل دســتمزد اســت اما در نقاط شــهری سیســتان و بلوچستان حداقل 

دســتمزد  1/5 برابر خط فقر  اســت. بنابراین سیاســت  تعیین حداقل دســتمزد کشــوری نمی تواند در کشــور ما سیاست مناسبی 

باشد. 

گر حداقل  نکتــه ی دوم ایــن اســت کــه هرچند خط فقر با حداقل دســتمزد مقایســه می شــود اما این به آن معنا نیســت کــه ا

دســتمزد باالتــر از خــط فقــر بود می توان امیدوار بود که حداقل دســتمزد در مقادیر مناســبی تعیین شــده اســت. زیــرا اصوال قرار 
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نیســت مزد کارگر به نحوی باشــد که از ســقوط به فقر جلوگیری کند بلکه قاعدتًا افراد انتظار دارند که با اشــتغال به یک کار تمام 

وقت و دریافت دستمزد، از رفاه نسبی برخوردار باشند نه اینکه معیشتی در مرز فقر داشته باشند. 

خ فقر  2-2. نر
در نمودار 17 نرخ و شــکاف فقر از ســال 1390 به بعد نشــان داده شــده اســت. همانطور که نشــان داده شده، نرخ فقر از سال 

1397 به بعد همزمان با دور دوم تحریم ها و همچنین رشد شدید تورم، رو به افزایش گذاشته و در سال 1399 به باالترین مقدار 

 ، خود یعنی 31 درصد رســیده اســت. کاهش نرخ تورم، رشــد اقتصادی و اضافه شــدن 185 هزار نفر به تعداد شــاغالن کل کشــور

باعث شده تا در سال 1400 نرخ فقر حدود 0.84 واحد درصد کاهش یافته و به 30.44 درصد برسد. 

، کمتر از  26 میلیون نفر از جمعیت کشــور زیر خط فقر قرار دارند که  با توجه به عدد 30.5 درصدی ســال 1400 برای نرخ فقر

به نسبت سال 1399 کمی کاهش داشته است. 

خ و شکاف فقر )نسبت جمعیت زیر خط فقر به کل جمعیت( - درصد نمودار 17. روند نر
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افراد انتظار دارند که با اشتغال به یک کار  نیست مزد کارگر به نحوی باشد که از سقوط به فقر جلوگیری کند بلکه قاعدتاً
 تمام وقت و دریافت دستمزد، از رفاه نسبی برخوردار باشند نه اینکه معیشتی در مرز فقر داشته باشند. 

 نرخ فقر . ۲-۲
ال همانطور که نشان داده شده، نرخ فقر از س .به بعد نشان داده شده است ۱۳90از سال نرخ و شکاف فقر  ۱7در نمودار 

به باالترین  ۱۳99، رو به افزایش گذاشته و در سال تورمها و هچنین رشد شدید به بعد همزمان با دور دوم تحریم ۱۳97
هزار نفر به تعداد شاغالن  ۱84، رشدا اقتصادی و اضافه شدن مدرصد رسیده است. کاهش نرخ تور ۳۱مقدار خود یعنی 

 درصد برسد.  ۳0.44واحد درصد کاهش یافته و به  0.84دود نرخ فقر ح ۱400کل کشور، باعث شده تا در سال 

میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند  ۲6برای نرخ فقر، کمتر از   ۱400سال  یدرصد ۳0.5با توجه به عدد 
 کمی کاهش داشته است.  ۱۳99که به نسبت سال 

 رصدد -( به کل جمعیت )نسبت جمعیت زیر خط فقرفقر و شکاف روند نرخ . 1۷نمودار 

 هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران هایمنبع: محاسبات بر اساس داده

نشان داده شده است. شکاف فقر متغیر دیگری است که در کنار شدت فقر  ۱7در کنار نرخ فقر، شکاف فقر نیز در نمودار 
دارد که چند درصاد مردم حالی که نرخ فقر عنوان می دهد. یعنی دری فقرا تا حد فقر را نشاان میگیرد و فاصالهقرار می

کند که فقرا چه میزان با خط فقر فاصله دارند. به عنوان مثال ممکن است زیر خط فقر قرار دارند، شکاف فقر محاسبه می

30/4

25/6 

 -

 5/0

 10/0

 15/0

 20/0

 25/0

۰

5

1۰

15

۲۰

۲5

3۰

۱۳90 ۱۳9۱ ۱۳9۲ ۱۳9۳ ۱۳94 ۱۳95 ۱۳96 ۱۳97 ۱۳98 ۱۳99 ۱400

قر 
ط ف

ر خ
ت زی

معی
ج

(
نفر

ون 
یلی

م
)

قر 
ف ف

شکا
خ و 

نر
(

صد
در

)

شکاف فقر نرخ فقر جمعیت فقرا

منبع: محاسبات بر اساس داده های هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران

، شــکاف فقر نیز در نمودار 17 نشــان داده شــده اســت. شــکاف فقر متغیر دیگری است که در کنار شدت فقر  در کنار نرخ فقر

قرار می گیرد و فاصله ی فقرا تا خط فقر را نشان می دهد. یعنی در حالی که نرخ فقر عنوان می دارد که چند درصد مردم زیر خط 

که فقرا چه میزان با خط فقر فاصله دارند. به عنوان مثال ممکن اســت نرخ فقر در  فقر قرار دارند، شــکاف فقر محاســبه می کند 
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دو سال باهم برابر باشند، اما شکاف فقر در یکی بیشتر از دیگری باشد. در این صورت در حالیکه تعداد افرادی که زیر خط قرار 

دارند در دو سال باهم مساوی هستند اما وضعیت معیشت فقرا در سالی که شکاف فقر بیشتر شده، بدتر شده است. 

آنچه از نمودار 17 برای تغییر در وضعیت معیشت فقرا به دست می آید این است که به نظر می رسد رشد اقتصادی سال 1400 

و تعداد مشــاغل جدید ایجاد شــده، همانطور که در فصل اول نیز اشــاره شــد، منجر به بهبود وضعیت معیشت متوسط ایرانیان 

شــده اســت. این امر توانســته وضعیت معیشــت افرادی که حول و حوش خط فقر بودند را نیز بهبود بخشــد و به مقدار نســبتا 

( از جمعیت فقرا بکاهد، اما همزمان از شکاف فقر کاسته نشده و حتی 0.01 واحد درصد نیز به آن  اندکی )در حدود 700 هزار نفر

( به طور متوســط نســبت به سال گذشته بهبود نیافته و فقرا نتوانستند  اضافه شــده اســت. یعنی وضعیت فقرا )افراد زیر خط فقر

کنند.  فاصله ی خود با خط فقر را کمتر 

، نرخ فقر در مناطق  در نمودار 18 روند نرخ فقر به تفکیک مناطق شهری و روستایی مشخص شده است. مطابق این نمودار

روســتایی از ســال 1392 به بعد همواره بیش از مناطق شــهری بوده اســت. کمتر بودن نرخ فقر در مناطق روســتایی در دو ســال 

1390 و 1391 نسبت به مناطق شهری می تواند ناشی از اثر توزیع یارانه ی نقدی مساوی به همه ی مردم در آن سال ها باشد که 

اثر آن بر نرخ فقر در مناطق با هزینه های پایین تر )مناطق روستایی( به مراتب بیشتر است. 

خ فقر مناطق شهری و روستایی- درصد نمودار 1۸. روند نر
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تعداد افرادی باشد. در این صورت در حالیکه  دیگری در یکی بیشتر از اما شکاف فقرنرخ فقر در دو سال باهم برابر باشند، 
اما وضعیت معیشت فقرا در سالی که شکاف فقر بیشتر شده، بدتر سال باهم مساوی هستند  که زیر خط قرار دارند در دو

 شده است. 

رسد رشد اقتصادی سال آید این است که به نظر میبرای تغییر در وضعیت معیشت فقرا به دست می ۱7آنچه از نمودار 
و تعداد مشاغل جدید ایجاد شده، همانطور که در فصل اول نیز اشاره شد، منجر به بهبود وضعیت معیشت متوسط  ۱400

ادی که حول و حوش خط فقر بودند را نیز بهبود بخشد و به مقدار ایرانیان شده است. این امر توانسته وضعیت معیشت افر
سبتا اندکی )در حدود  شده و حتی هزا 700ن سته ن شکاف فقر کا واحد  0.0۱ر نفر( از جمعیت فقرا بکاهد، اما همزمان از 

سال گ سبت به  سط ن ضعیت فقرا )افراد زیر خط فقر( به طور متو ست. یعنی و شده ا ضافه  صد نیز به آن ا شته بهبود در ذ
 ی خود با خط فقر را کمتر کنند. نیافته و فقرا نتوانستند فاصله

مطابق این نمودار، نرخ فقر در  روند نرخ فقر به تفکیک مناطق شااهری و روسااتایی مشااخص شااده اساات. ۱8در نمودار 
سال  ستایی از  ستایی  ۱۳9۲مناطق رو ست. کمتر بودن نرخ فقر در مناطق رو شهری بوده ا به بعد همواره بیش از مناطق 

سال  شهری می ۱۳9۱و  ۱۳90در دو  سبت به مناطق  شی از اثر توزیع یارانهن ساوی به همهتواند نا ی مردم در ی نقدی م
 تر )مناطق روستایی( به مراتب بیشتر است. های پاییناثر آن بر نرخ فقر در مناطق با هزینهها باشد که آن سال

 رصدد -مناطق شهری و روستایی فقرروند نرخ . 1۸نمودار 

 
 هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران هایمنبع: محاسبات بر اساس داده

 های خانوارتغییر در هزینه . ۲-3
های حقیقی خوردار اساات. تغییر در هزینههای هزینه و درامد خانوار، بخش هزینه از اعتبار باالتری برهبه طور کلی در داد

 سرانهها و یا به عبارتی مصرف حقیقی هزینه ۱9دهد. نمودار تغییرات رفاهی خانوار را نشان می ،به عنوان متغیر جانشین
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منبع: محاسبات بر اساس داده های هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران

2-3.  تغییر در هزینه های خانوار
، بخش هزینــه از اعتبار باالتری برخوردار اســت. تغییر در هزینه های حقیقی  بــه طــور کلــی در داده های هزینه و درآمد خانوار

بــه عنــوان متغیــر جانشــین، تغییرات رفاهی خانوار را نشــان می دهد. نمــودار 19 هزینه ها و یا به عبارتی مصرف حقیقی ســرانه به 
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قیمت های سال 1395 را نشان می دهد. همانطور که مشخص است، مصرف حقیقی در سال 1400 نسبت به سال 1399 افزایش 

و رشد 7.85 درصدی داشته است. در حقیقت رفاه حقیقی متوسط ایرانیان در سال 1400 افزایش داشته است. 

نمودار 19. رشد هزینه کل سرانه حقیقی شده به قیمت های پایه سال 1395- درصد
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سال به قیمت شان می ۱۳95های  سال را ن صرف حقیقی در  ست، م شخص ا سال  ۱400دهد. همانطور که م سبت به  ن
افزایش داشته  ۱400درصدی داشته است. در حقیقت رفاه حقیقی متوسط ایرانیان در سال  7.85افزایش و رشد  ۱۳99
 است. 

 درصد -1395های پایه سال به قیمتشده  یقیکل سرانه حق نهیهز رشد .19نمودار 

 
 مرکز آمار ایرانمحاسبات تحقیق بر اساس داده هزینه و درآمد خانوار  :منبع

سی دقیق صرف در دهکبه منظور برر شد حقیقی م سال  ۱400سال  درهای مختلف درآمدی تر، ر سبت به  در  ۱۳99ن
 نشان داده شده است.  ۲0نمودار 

 درصد -1395های پایه سال به قیمت به تفکیک دهکشده  یقیکل سرانه حق نهیهز رشد .۲۰مودار ن
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منبع: محاسبات تحقیق بر اساس داده هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران

، رشد حقیقی مصرف در دهک های مختلف درآمدی در سال 1400 نسبت به سال 1399 در نمودار  به منظور بررسی دقیق تر

20 نشان داده شده است. 

نمودار 20. رشد هزینه کل سرانه حقیقی شده به تفکیک دهک به قیمت های پایه سال 1395- درصد
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سال به قیمت شان می ۱۳95های  سال را ن صرف حقیقی در  ست، م شخص ا سال  ۱400دهد. همانطور که م سبت به  ن
افزایش داشته  ۱400درصدی داشته است. در حقیقت رفاه حقیقی متوسط ایرانیان در سال  7.85افزایش و رشد  ۱۳99
 است. 

 درصد -1395های پایه سال به قیمتشده  یقیکل سرانه حق نهیهز رشد .19نمودار 

 
 مرکز آمار ایرانمحاسبات تحقیق بر اساس داده هزینه و درآمد خانوار  :منبع

سی دقیق صرف در دهکبه منظور برر شد حقیقی م سال  ۱400سال  درهای مختلف درآمدی تر، ر سبت به  در  ۱۳99ن
 نشان داده شده است.  ۲0نمودار 

 درصد -1395های پایه سال به قیمت به تفکیک دهکشده  یقیکل سرانه حق نهیهز رشد .۲۰مودار ن
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همانطور که در نمودار 20 مشــخص اســت، بیشــترین رشد در مصرف حقیقی را دهک چهارم و بعد از آن دهک ششم داشته 

است5. با نرخ فقر 31 درصدی سال 1399، دهک چهارم در مرز خط فقر قرار می گیرد و بنابراین ادعایی که در قسمت قبل عنوان 

، تا حدی در نمودار 20 مشــاهده می شــود. همچنین  شــد، یعنی بهبود نســبی وضعیت معیشــیت خانوار حول و حوش خط فقر

همانطور که مشاهده می شود، رشد مصرف حقیقی در دهک اول و سوم کمتر از متوسط کشوری بوده است. یعنی هرچند رشد 

حقیقی دهک های پایین مثبت است، اما بهبود در وضعیت معیشت در این دهک ها کمتر از متوسط کشوری بوده است. 

برای درک بهتر موضوع الزم است تا رشد اسمی هزینه های مصرفی خانوار6 )که معیاری برای مقایسه با خط فقر است( با رشد 

اسمی خط فقر مقایسه شود. 

نمودار 21. رشد اسمی هزینه های مصرفی خانوار به تفکیک دهک - درصد
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 مرکز آمار ایرانمحاسبات تحقیق بر اساس داده هزینه و درآمد خانوار  منبع:

داشته  ششمو بعد از آن دهک  چهارممشخص است، بیشترین رشد در مصرف حقیقی را دهک  ۲0همانطور که در نمودار 
ست سال  ۳۱. با نرخ فقر 5ا صدی  سمت خط فقر قرار می ، دهک چهارم در مرز۱۳99در گیرد و بنابراین ادعایی که در ق

مشاااهده  ۲0، تا حدی در نمودار قبل عنوان شااد، یعنی بهبود نساابی وضااعیت معیشاایت خانوار حول و حوش خط فقر
از متوسط کشوری بوده  کمتر دهک اول و سومشود، رشد مصرف حقیقی در همچنین همانطور که مشاهده میشود. می

ها کمتر از پایین مثبت اساات، اما بهبود در وضااعیت معیشاات در این دهکهای ند رشااد حقیقی دهکیعنی هرچ .اساات
 متوسط کشوری بوده است. 

)که معیاری برای مقایسه با خط فقر است( با  6های مصرفی خانواربرای درک بهتر موضوع الزم است تا رشد اسمی هزینه
 شود. رشد اسمی خط فقر مقایسه 

 درصد –به تفکیک دهک  های مصرفی خانوارهزینهاسمی  . رشد۲1نمودار 

 
 های هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران منبع: محاسبات بر اساس داده

                                                           
تری در که الزم است بررسی دقیق باشد داشته یمتعدد لیدال تواندیم ییانتها و هیاول یهادهک به نسبت یانیم یهادهک در یقیحق مصرف شتریب رشد 5

با رفع معضل کرونا احیا شدند بیشتر معطوف به این گروه باشند. با این حال  ۱400خصوص آن صورت گیرد. به عنوان مثال ممکن است مشاغلی که در سال 
 اند. جربه کردههای پایینی و باالیی رشد بیشتری را تهای میانی نسبت به دهکشود این است که دهکآنچه مشاهده می

ی های جراحی در هزینههای درمان و عملها مانند هزینهشود. به عنوان مثال برخی هزینهی کل تعریف میهای مصرفی خانوار متفاوت از هزینههزینه 6
 ی درمان به معنی بهبود وضعیت رفاهی خانوار نیست. شود زیرا رشد هزینهمصرفی خانوار لحاظ نمی
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منبع: محاسبات بر اساس داده های هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران 

همانطور که در نمودار 21 مشخص است، رشد هزینه های مصرفی خانوار در چهار دهک اول کمتر از رشد خط فقر اما نزدیک 

بــه آن اســت. ایــن موضوع به آن معناســت که هزینه های مصرفی فقرا تقریبا برابر با خط فقر رشــد کــرده و در نتیجه وضعیت فقرا 

نسبت به سال گذشته بهبود خاصی نیافته است. 

کــه الزم اســت بررســی دقیق تــری  5.  رشــد بیشــتر مصــرف حقیقــی در دهک هــای میانــی نســبت بــه دهک هــای اولیــه و انتهایــی می توانــد دالیــل متعــددی داشــته باشــد 
گــروه باشــند. بــا ایــن  کرونــا احیــا شــدند بیشــتر معطــوف بــه ایــن  کــه در ســال 1400 بــا رفــع معضــل  گیــرد. بــه عنــوان مثــال ممکــن اســت مشــاغلی  در خصــوص آن صــورت 

کرده انــد.  کــه دهک هــای میانــی نســبت بــه دهک هــای پایینــی و باالیــی رشــد بیشــتری را تجربــه  حــال آنچــه مشــاهده می شــود ایــن اســت 
6.  هزینه هــای مصرفــی خانــوار متفــاوت از هزینــه ی کل تعریــف می شــود. بــه عنــوان مثــال برخــی هزینه هــا ماننــد هزینه هــای درمــان و عمل هــای جراحــی در هزینــه ی 

مصرفــی خانــوار لحــاظ نمی شــود زیــرا رشــد هزینــه ی درمــان بــه معنــی بهبــود وضعیــت رفاهــی خانــوار نیســت. 
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کاالهای اساسی 2-4. میزان مصرف 
کالری  گی های رفاهی خانوار در ســال 1400 بررســی خواهیم کرد، وضعیت مصرف کاالهای اساســی و  آخرین بخشــی که از ویژ

دریافتی ایرانیان در سال 1400 است. 

کیلوکالری کالری سرانه دریافتی ایرانیان-  نمودار 22. میانه و میانگین 
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ست،  ۲۱همانطور که در نمودار  شخص ا شد هزینهم شد خط فقر اما ر صرفی خانوار در چهار دهک اول کمتر از ر های م
ست که هزینه ضوع به آن معنا ست. این مو شد کرده و در نتیجه نزدیک به آن ا صرفی فقرا تقریبا برابر با خط فقر ر های م

 وضعیت فقرا نسبت به سال گذشته بهبود خاصی نیافته است. 

  . میزان مصرف کاالهای اساسی۲-۴

شی که از ویژگی سال آخرین بخ سی و  ۱400های رفاهی خانوار در  سا صرف کاالهای ا ضعیت م سی خواهیم کرد، و برر
 است.  ۱400کالری دریافتی ایرانیان در سال 

 کیلوکالری -. میانه و میانگین کالری سرانه دریافتی ایرانیان۲۲نمودار 

 
 ز آمار ایرانهای هزینه و درآمد خانوار مرکمحاسبات بر اساس داده

ی کالری دریافتی به بعد روند نزولی داشته و میانه ۱۳90مشخص است، کالری دریافتی از سال  ۲۲همانطور که در نمودار 
سال  سال به بعد پایین ۱۳97از  ست. در  شده و تقریبا  ۱400تر از مقدار مورد نیاز ا شی کالری دریافتی متوقف  روند کاه

 ثابت مانده است. 

صرف سرانه سی خانوار  م سا ست( کاالهای ا شیر و ما سفید، برنج، میوه،  شت  شت قرمز، گو سال )گو به تفکیک دهک در 
صرف  در و همچنین میزان تغییر ۱400 سال کاالها م سبت به  ست. ۲در جدول  ۱۳99ن شده ا مطابق این جدول  آورده 

شت قرمز کلیه دهک صرف گو سال میزان م سبت  صرف  ۱۳99ها ن سرانه م سط  ست، بطوریکه بطور متو شته ا افزایش دا
 گرم در ماه رسیده است.  59۱درصد افزایش به میزان   ۱4گوشت قرمز خانوار با 
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محاسبات بر اساس داده های هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران

همانطور که در نمودار 22 مشخص است، کالری دریافتی از سال 1390 به بعد روند نزولی داشته و میانه ی کالری دریافتی از سال 

1397 به بعد پایین تر از مقدار مورد نیاز است. در سال 1400 روند کاهشی کالری دریافتی متوقف شده و تقریبا ثابت مانده است. 

، گوشت سفید، برنج، میوه، شیر و ماست( به تفکیک دهک در سال 1400  گوشت قرمز سرانه مصرف کاالهای اساسی خانوار )

و همچنین میزان تغییر در مصرف کاالها نســبت به ســال 1399 در جدول 2 آورده شــده اســت. مطابق این جدول میزان مصرف 

گوشت قرمز کلیه دهک ها نسبت سال 1399 افزایش داشته است، بطوریکه بطور متوسط سرانه مصرف گوشت قرمز خانوار با 14 

گرم در ماه رسیده است.  درصد افزایش به میزان  591 

غ و ماهی( کمی متفاوت بوده اســت. مصرف خانوار دهک کم درآمد پایین آمده  گوشــت مر اما روند مصرف گوشــت ســفید )

است؛ بصورتیکه دهک اول 13 درصد و دهک دوم 10 درصد مصرف گوشت سفید خود را کاهش داده اند؛ اما مصرف دهک های 

پردرآمد به جز دهک نهم تغییر چندانی نداشته است.

در سال 1400 سرانه مصرف برنج، لبنیات و میوه برای خانوارها روند کاهشی داشته و بصورت میانگین به ترتیب میزان آن 3، 

9  و 1 درصد کاهش داشته است. 

نکتــه قابــل توجــه در این جدول میزان درصد کاهش این گروه های غذایی می باشــد؛ بطوریکه خانوار کــم درآمد، با توجه به 
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کاالهای مذکور شده اند.  کی ناچار به کاهش بیشتر مصرف  گروه های خورا تورم 

گرم در ماه( کاالهای اساسی در سال 1400 و درصد تغییر نسبت به سال 1399 ) جدول 2. سرانه  مصرف 

 
 

33 
 

ر دهک کم درآمد پایین آمده اما روند مصرف گوشت سفید )گوشت مرغ و ماهی( کمی متفاوت بوده است. مصرف خانوا
اند؛ اما مصرف درصد مصرف گوشت سفید خود را کاهش داده ۱0درصد و دهک دوم  ۱۳است؛ بصورتیکه دهک اول 

 های پردرآمد به جز دهک نهم تغییر چندانی نداشته است.دهک

میانگین به ترتیب میزان آن  سرانه مصرف برنج، لبنیات و میوه برای خانوارها روند کاهشی داشته و بصورت ۱400در سال 
 درصد کاهش داشته است.  ۱و   9، ۳

باشد؛ بطوریکه خانوار کم درآمد، با توجه به های غذایی مینکته قابل توجه در این جدول میزان درصد کاهش این گروه
  اند.های خوراکی ناچار به کاهش بیشتر مصرف کاالهای مذکور شدهتورم گروه

 )گرم در ماه( 1399و درصد تغییر نسبت به سال  1۴۰۰کاالهای اساسی در سال . سرانه  مصرف ۲جدول 

 

 هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران هایمنبع: محاسبات بر اساس داده 

ها و افزایش مصرف گوشت نشان از کاهش مصرف گوشت سفید و شیر و ماست و میوه در بیشتر دهک ۲نگاهی به جدول 
سال ها دارد. قرمز در تمامی دهک ست در  شیر و ما صرف  شد قابل توجه قیمت این را می ۱400کاهش م شی از ر توان نا

 کاال در این سال دانست. 

سال  شت که از  سفید و افزایش مصرف گوشت قرمز باید عنوان دا به  ۱۳97همچنین در خصوص کاهش مصرف گوشت 
بعد با افزایش قابل توجه قیمت گوشت قرمز خانوارهای ایرانی به تدریج گوشت مرغ را جایگزین گوشت قرمز کرده بودند. 

سال به نحوی  سال  برابر ۲.5به طور متوسط مصرف گوشت مرغ  ۱۳96در  ست. این مقدار در   ۱۳98گوشت قرمز بوده ا
های نسابی بین گوشات و مرغ مصارف گوشات قرمز افزایش یافته با تغییر در قیمت ۱۳99برابر رساید. در ساال  ۳.5به 

 کاهش یافته است.  ۳نسبت مصرف مرغ به گوشت قرمز به 

جددا به سمت نسبت مصرف قبلی حرکت کرده نیز با بهبود نسبی در وضعیت رفاهی، خانوارهای ایرانی م ۱400در سال 
شت قرمز را جبران کنند. در حقیقت  صرف گو شی از کاهش م شی از کاهش رفاه نا سال تا بخ دو عامل باعث  ۱400در 

تغییر میوهمیوهتغییر شیر و ماستشیر و ماستتغییر برنجبرنجتغییر گوشت سفیدگوشت سفیدتغییر گوشت قرمزگوشت قرمزدهک 
11197%959-13%9851%1,338-15%2,120-11%
220020%1,166-10%1,346-4%1,743-9%2,733-8%
329526%1,380-3%1,508-7%2,036-9%3,227-7%
43324%1,4671%1,799-4%2,207-9%3,608-2%
54189%1,6161%2,0323%2,282-14%3,805-1%
653533%1,7300%2,2593%2,509-9%4,129-2%
763525%1,8310%2,399-4%2,694-5%4,480-3%
87598%1,9700%2,759-1%2,947-8%4,9230%
91,00023%2,2606%3,1934%3,239-7%5,5786%
101,6224%2,8181%4,526-9%3,895-9%7,3165%

 %1-4,192%9-2,489%3-2,281%1-1,720%59114متوسط

 منبع: محاسبات بر اساس داده های هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران

نگاهی به جدول 2 نشان از کاهش مصرف گوشت سفید و شیر و ماست و میوه در بیشتر دهک ها و افزایش مصرف گوشت قرمز در 

تمامی دهک ها دارد. کاهش مصرف شیر و ماست در سال 1400 را می توان ناشی از رشد قابل توجه قیمت این کاال در این سال دانست. 

همچنین در خصوص کاهش مصرف گوشت سفید و افزایش مصرف گوشت قرمز باید عنوان داشت که از سال 1397 به بعد 

کرده بودند. به نحوی  غ را جایگزین گوشت قرمز  با افزایش قابل توجه قیمت گوشت قرمز خانوارهای ایرانی به تدریج گوشت مر

غ و ماهی( 2.5 برابر گوشت قرمز بوده است. این مقدار در سال 1398 به  در سال 1396 به طور متوسط مصرف گوشت سفید )مر

غ مصرف گوشت قرمز افزایش یافته نسبت مصرف  3.5 برابر رسید. در سال 1399 با تغییر در قیمت های نسبی بین گوشت و مر

غ و ماهی( به گوشت قرمز به 3 کاهش یافته است.  گوشت سفید )مر

در ســال 1400 نیز با بهبود نســبی در وضعیت رفاهی، خانوارهای ایرانی مجددا به ســمت نســبت مصرف قبلی حرکت کرده تا 

بخشی از کاهش رفاه ناشی از کاهش مصرف گوشت قرمز را جبران کنند. در حقیقت در سال 1400 دو عامل باعث افزایش مصرف 

. به  غ شــده اســت، اول کاهش قیمت نســبی گوشــت قرمز و دوم بهبود وضعیت معیشت خانوار گوشــت قرمز و کاهش گوشــت مر

که با  کرده  کاالی پست را ایفا  غ نقش  کاالهای مکمل( گوشت مر غ )به عنوان  طوریکه در جایگزینی بین گوشت قرمز و گوشت مر

افزایش درآمد مصرف آن کاهش یافته و گوشت قرمز جایگزین آن شده است.  

در مجمــوع بررســی کالــری دریافتی و همینطور مصرف کاالی اساســی، نشــان می دهد که هرچند کالری دریافتی در دو ســال 

کاالهای اساســی با نوســانات زیادی مواجه بوده و در  1399 و 1400 در متوســط کل کشــور تقریبا یکســان بوده، اما مصرف برخی 

برخی دهک ها نیز تغییرات مصرف بیش از بقیه است7. 

کنید.  گزارش مراجعه  غ به گوشت قرمز به نمودارهای 1-پ و 2-پ در پیوست این  7.  برای اطالع از نسبت مصرف گوشت مر
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2-5.پایش  شاخص های رفاهی خانوار بر اساس پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان 
، تعــاون و رفــاه اجتماعــی با هدف ایجاد شناســنامه رفاهی اقتصادی برای همــه ایرانیان جهت تعیین وضعیت اقتصادی  وزارت کار

خانوارها و شناسایی فقرا و محرومین اطالعات مربوط به پایگاه های اطالعاتی متعددی را در یک بانک اطالعاتی جامع با عنوان »پایگاه 

اطالعات رفاه ایرانیان« تجمیع نموده اســت. اســتفاده از اطالعات ثبتی در این پایگاه برخالف دیگر داده های موجود که اســاس آن ها 

عموما نمونه گیری اســت، امکان تحلیل وضعیت فقر و رفاه خانوارها را در ســطح ملی، اســتانی، شهرســتانی و حتی محالت و بلوک های 

پستی جهت اجرای انواع برنامه  ها و طرح های حمایتی آن ها فراهم می آورد.

در ایــن گــزارش نیــز از ظرفیــت این پایگاه داده اســتفاده شــده و با اســتفاده از شــاخص های موجود در این پایگاه یک شــاخص  که 

نمایانگر وضعیت فقر و رفاه خانوار است، ساخته شده است. 

با استفاده از این شاخص نرخ محرومیت برای سال 1400 در جدول 3 آورده شده است. با این تعریف 30 درصد از افراد جامعه فقیر هستند.

 جدول 3. نمره ی محرومیت در سال 1400

منبع: پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان

نرخ فقراستان

5۸.22%سیستان و بلوچستان

44.67%خراسان شمالی

41.77%گلستان

41.67%کردستان

40.49%آذربایجان غربی

39.61%لرستان

3۸.37%کهگیلویه و بویراحمد

37.64%خراسان رضوی

37.26%اردبیل

36.4۸%همدان

36.10%هرمزگان

35.۸6%کرمانشاه

35.2۸%خراسان جنوبی

34.10%چهارمحال وبختیاری

33.۸0%آذربایجان شرقی

33.27%زنجان

نرخ فقراستان

33.26%خوزستان

32.62%کرمان

32.30%گیالن

30.00%متوسط کشوری

27.۸6%قزوین

26.5۸%مرکزی

26.46%ایالم

26.39%فارس

25.74%قم

23.46%مازندران

23.39%بوشهر

22.12%سمنان

20.9۸%اصفهان

19.16%البرز

17.29%یزد

15.44%تهران
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همان طور که مشــاهده می کنیم اســتان سیســتان و بلوچســتان با نمره ای معادل 58.2 درصد باالترین نمره ی محرومیت را 

به خود اختصاص داده و استان های یزد و تهران با نمره محرومیت 17 و 15 درصد دارای کمترین نمره ی محرومیت بوده اند.

2-6. پایش وضعیت رفاهی با استفاده از تغییرات وضعیت مصرف
ک و آشامیدنی  ک و آشــامیدنی سرانه و ســهم گروه خورا برآورد شــاخص هایی از قبیل کل هزینه های ســرانه، هزینه های خورا

کنش های فروش می تواند در تبیین وضعیت فقر در ســطوح ملی، اســتانی و شهرستان،  از کل هزینه ها با اســتفاده از اطالعات ترا

اطالعات ارزشمندی را در اختیار قرار دهد. 

 ، ، شــاخصی از امنیت غذایی خانوار اســت؛ شواهد نشان می دهد، فقرا و اقشار آسیب پذیر ســهم غذا از کل هزینه های خانوار

( خرج می کننــد. این پدیده به عنــوان قانون انگل  ســهم بیشــتری از درآمــد خــود را برای تأمین غــذا )به عنوان اساســی ترین نیاز

شــناخته می شــود و نشان می دهد با افزایش درآمد، ســهم غذا در کل هزینه ها کاهش می یابد. بنابراین به منظور مقایسه میزان 

ک و  ک به کل هزینه ها استفاده کرد. هر چه سهم گروه خورا فقر در ســطح منطقه ای می توان از شــاخص نســبت هزینه  گروه خورا

که آن منطقه از سطح رفاهی پایین تری برخوردار است.  کرد  آشامیدنی از کل هزینه ها در منطقه ای بیشتر باشد، می توان فرض 

ک از کل هزینه ها )درصد( به تفکیک فقرا و غیرفقرا نمودار 23. سهم هزینه خورا
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 منبع: پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان

را به  ی محرومیتنمرهدرصد باالترین  64 معادل اینمرهکنیم استان سیستان و بلوچستان با که مشاهده می طورهمان
 محرومیت بوده است. ینمرهدرصد دارای کمترین  ۱7های یزد و تهران با خود اختصاص داده و استان

 پایش وضعیت رفاهی با استفاده از تغییرات وضعیت مصرف. ۲-5
 آشامیدنی و خوراک گروه سهم و سرانه آشامیدنی و خوراک هایهزینه سرانه، هایهزینه کل قبیل از هاییشاخص برآورد

 و اساااتانی ملی، ساااطوح در فقر وضاااعیت تبیین در تواندمی فروش هایتراکنش اطالعات از اساااتفاده با هاهزینه کل از
 . دهد قرار اختیار در را ارزشمندی اطالعات شهرستان،

 ر،یپذبیفقرا و اقشار آس دهد،یخانوار است؛ شواهد نشان م ییغذا تیاز امن یخانوار، شاخص یهانهیسهم غذا از کل هز
به عنوان قانون انگل  دهیپد نی. اکنندی( خرج مازین نیتریغذا )به عنوان اساس نیتأم یاز درآمد خود را برا یشتریسهم ب

 زانیم سهیبه منظور مقا نی. بنابراابدییکاهش م هانهیدرآمد، سهم غذا در کل هز شیبا افزا دهدیو نشان م شودیم اختهشن
استفاده کرد. هر چه سهم گروه خوراک  هانهیگروه خوراک به کل هز نهیاز شاخص نسبت هز توانیم یافقر در سطح منطقه

تری برخوردار توان فرض کرد که آن منطقه از سطح رفاهی پایینمی باشد، شتریب یادر منطقه هانهیاز کل هز یدنیو آشام
 است. 

 به تفکیک فقرا و غیرفقرا )درصد( هانهیهزخوراک از کل  نهیهز سهم. ۲3نمودار 

 
 رانیا آمار مرکزو درآمد خانوار  نهیبر اساس داده هز قی: محاسبات تحقمنبع
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منبع: محاسبات تحقیق بر اساس داده هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران
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بــا توجــه بــه اینکــه خانوارهای فقیر کمتر قــادر به مرتفع کردن نیازهای اساســی خود هســتند، انتظار می رود این افراد ســهم 

ک  ک کننــد. همانطور که در نمودار 23 نیز مشــخص اســت، ســهم هزینه های خورا بیشــتری از درآمــد خــود را صــرف خرید خــورا

خانوارهای فقرا و غیر فقرا همواره در ســال های مختلف تفاوت معناداری با یکدیگر داشــته اســت و همواره این نســبت برای فقرا 

کی برای تغییرات رفاهی باشد.  ک از کل هزینه ی خانوار می توان مال بیش از غیرفقرا است. یعنی سهم هزینه ی خورا

ک از کل به تفکیک ماه در سال های 1399  کنش های فروش، سهم هزینه های خورا در نمودار 24 با استفاده از داده های ترا

ک و آشامیدنی از کل هزینه های خانوار  ، سهم گروه خورا و 1400 محاسبه شده است. در سال 1399 به علت شیوع کرونا در کشور

افزایش قابل توجهی یافته به طوریکه به طور متوسط میزان این شاخص در سال 1399 باالتر از سال 1400 است. نکته ای که باید 

به آن توجه داشــت این اســت که داده های دو نمودار 23 و 24 با یکدیگر قابل مقایســه نیســتند، زیرا داده های شاپرک بر اساس 

هزینه هایــی اســت کــه تنهــا با کارت پرداخت شــده )خریــد از کارت( اما داده های هزینــه و درآمد خانوار کل هزینه هــای خانوار )از 

کارت( را در بر دارد. اما از این داده برای مقایسه ی استانی و یا  کارت به  جمله اجاره بهای مسکن و سایر پرداخت های نقدی یا 

کلی می توان بهره برد.  تحوالت 

ک از کل  نمودار 24. تحوالت سهم هزینه های خورا
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افراد سهم  نیا رودیمخود هستند، انتظار  یاساس یازهایکمتر قادر به مرتفع کردن ن ریفق یخانوارها نکهیتوجه به ا با
خوراک  یهانهیهزاست، سهم  مشخصنیز  ۲۳ نمودار خوراک کنند. همانطور که در دیاز درآمد خود را صرف خر یشتریب

و همواره این نسبت برای  داشته است گریکدیبا  یمختلف تفاوت معنادار یهاسالفقرا همواره در  ریفقرا و غ یخانوارها
 توان مالکی برای تغییرات رفاهی باشد. ی خانوار میی خوراک از کل هزینهیعنی سهم هزینه .استفقرا بیش از غیرفقرا 

 ۱۳99های های خوراک از کل به تفکیک ماه در سال، سهم هزینهفروش یهاتراکنش یهادادهبا استفاده از  ۲4در نمودار 
 یهانهیهزاز کل  یدنیدر کشور، سهم گروه خوراک و آشام کرونا وعیش به علت ۱۳99محاسبه شده است. در سال  ۱400و 

است.  ۱400باالتر از سال  ۱۳99به طوریکه به طور متوسط میزان این شاخص در سال  افتهی یتوجهقابل شیخانوار افزا
های دادهبا یکدیگر قابل مقایسه نیستند، زیرا  ۲4و  ۲۳های دو نمودار ای که باید به آن توجه داشت این است که دادهنکته

های هزینه و درآمد خانوار کل ه تنها با کارت پرداخت شده )خرید از کارت( اما دادههایی است کشاپرک بر اساس هزینه
های نقدی یا کارت به کارت( را در بر دارد. اما از این داده های خانوار )از جمله اجاره بهای مسکن و سایر پرداختهزینه

 توان بهره برد. ی استانی و یا تحوالت کلی میبرای مقایسه

 خوراک از کل  هایتحوالت سهم هزینه. ۲5نمودار 

 
 منبع: محاسبات بر اساس اطالعات شاپرک
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منبع: محاسبات بر اساس اطالعات شاپرک
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2-7. رتبه بندی محروم ترین مناطق 
با توجه به بررسی هایی که در سطح استان و شهرستان انجام گرفت در انتها به منظور ارائه تصویری کلی از وضعیت نابرابری 

اســتانی و شهرســتانی، از تمام شــاخص هایی که در این ســطوح قابل احصا بوده اند، بهره گرفتیم تا از ترکیب این شــاخص ها به 

رتبه بندی جامع تری دست یابیم. شاخص هایی که برای ترکیب استفاده شده اند شامل رتبه بندی محرومیت در پایگاه اطالعات 

ک از کل داده های شاپرک و نرخ فقر داده های هزینه درآمد هستند. رفاه ایرانیان، سهم هزینه خورا

جدول 4. رتبه بندی محروم ترین استان ها بر اساس شاخص ترکیبی

منبع: پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان ، اطالعات شاپرک بانک مرکزی و داده هزینه درگاه آمار

همان طور که در جدول 4 مشــاهده می کنیم محروم ترین اســتان از نظر شاخص ترکیبی استان سیستان و بلوچستان بوده و 

استان  های یزد و تهران نیز بهترین وضعیت را دارا هستند.

استان رتبه

سیستان و بلوچستان 1

خراسان شمالی 2

هرمزگان 3

لرستان 4

گلستان 5

کرمان 6

کهگیلویه و بویراحمد 7

همدان ۸

ایالم 9

خراسان جنوبی 10

کرمانشاه 11

قم 12

کردستان 13

آذربایجان شرقی 14

اردبیل 15

خراسان رضوی 16

استان رتبه

آذربایجان غربی 17

چهارمحال و بختیاری 1۸

خوزستان 19

گیالن 20

فارس 21

زنجان 22

قزوین 23

سمنان 24

مرکزی 25

البرز 26

مازندران 27

اصفهان 2۸

بوشهر 29

تهران 30

یزد 31
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جدول 3. رتبه بندی 20 شهرستان محروم بر اساس شاخص ترکیبی

منبع: پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان و اطالعات شاپرک بانک مرکزی

در سطح شهرستان نیز 12 شهرستان از استان سیستان و بلوچستان در جمع محروم ترین شهرستان ها قرار دارند. همچنین 

گرفته اند. کرمان نیز در جرگه 20 شهرستان محروم قرار  دو شهرستان از استان 

استان شهرستان رتبه

هرمزگان گرد بشا 1

سیستان وبلوچستان فنوج 2

سیستان وبلوچستان دلگان 3

سیستان وبلوچستان سرباز 4

سیستان وبلوچستان قصرقند 5

سیستان وبلوچستان نیک شهر 6

سیستان وبلوچستان هامون 7

چهارمحال و بختیاری کوهرنگ ۸

سیستان وبلوچستان نیمروز 9

سیستان وبلوچستان میرجاوه 10

استان شهرستان رتبه

سیستان وبلوچستان مهرستان 11

کرمان قلعه گنج 12

سیستان وبلوچستان بمپور 13

لرستان دلفان 14

خراسان شمالی راز و جرگالن 15

سیستان وبلوچستان سیب و سوران 16

خراسان شمالی فاروج 17

کرمان فاریاب 1۸

کردستان سروآباد 19

سیستان وبلوچستان زهک 20
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3. جمع بندی و نتیجه گیری

سال 1400 با تورم باال آغاز شد اما در ماه های انتهایی سال روند کاهشی داشت. با این حال با وجود کاهش تورم در سال 1400 

همچنان  نرخ تورم در اقتصاد ایران بسیار باالتر از روندهای بلندمدت آن قرار داشته و اقتصاد در وضعیت ناپایداری قرار دارد. 

پس از از دســت رفتن حدود 1 میلیون شــغل در ســال 1399 به واســطه ی کرونا و رشــد بســیار منفی بخش خدمات، در ســال 

1400 برخی از مشاغل احیا شدند و همین موضوع رشد مثبت 4.5 درصدی بخش خدمات در سال 1400 را به همراه داشت. در 

کنار آن نیز تعداد شاغالن در حدود 184.4 هزار نفر در سال 1400 نسبت به سال 1399 افزایش یافته است. 

عالوه بر بخش خدمات گروه صنعت که شامل استخراج نفت و گاز طبیعی نیز می شود در سال 1400 رشد داشته و در مجموع 

به جز بخش کشــاورزی، ســایر بخش ها )خدمات و صنعت و معدن( در ســال 1400 رشــد داشــته اند و این موضوع باعث شــده تا 

کند.  تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1400 رشد 4.3 درصدی را تجربه 

بنابراین تورم نســبتا کمتر ســال 1400 نســبت به ســال 1399، رشــد اقتصادی مثبت )در کنار رشــد اقتصادی تقریبا 1 درصدی 

ســال 1399( و ایجاد 184.4 هزار شــغل در مقابل کاهش 1 میلیون شــغل در ســال 1399، باعث شــده تا از روندهای اقتصاد کالن 

انتظار بهبود نسبی ) و نه قابل توجه( در وضعیت معیشت خانوار وجود داشته باشد. 

در کنار داده های اقتصاد کالن که بهبود نسبی در وضعیت را نشان می دهد، بررسی داده های خرد یعنی در سطح خانوار نیز 

بهبود معیشت متوسط ایرانیان را تأیید می کند. 

هزینه ی سرانه به قیمت های حقیقی در سال 1400 بر اساس داده های هزینه و درآمد خانوار نسبت به سال 1399 در حدود 

7.7 درصــد رشــد را نشــان می دهــد. یعنی مصرف حقیقی خانوار در ســال 1400 نســبت به ســال 1399 افزایش یافتــه که می تواند 

ناشی از افزایش اندک در وضعیت رفاهی باشد. همین موضوع باعث شده تا روند افزایشی نرخ فقر که سال 1397 آغاز شده بود 

متوقف شــده و مقدار آن از حدود 31 درصد در ســال 1399 به حدود 30 درصد در ســال 1400 برســد و جمعیت فقرا با حدود 700 

هزار نفر کاهش به زیر 26 میلیون نفر برسد. 

برآوردها نشــان می دهد که خط فقر در ســال 1400 نســبت به ســال 1399 رشــد حدود 50 درصدی داشــته و به عدد 1 میلیون 

و 682 هــزار تومــان ســرانه در مــاه رســیده که بر این اســاس خــط فقر یک خانوار ســه و چهار نفره بــه ترتیب 3 میلیــون و 700 و 4 

خ فقر بر اساس آخرین داده های موجود،  میلیون و 541 هزار تومان خواهد بود. شایان ذکر است که آخرین اعداد خط و نر

برای سال 1400 بوده و خط فقر برای سال 1401 بر اساس برآوردها به طور متوسط در کل کشور به طور سرانه 2.۸5 میلیون 

تومــان و بــرای خانــوار چهارنفــره در حــدود 7.7 میلیون تومان اســت. ایــن عدد برای خانوار چهارنفره و ســه نفره در شــهر 

تهران برای سال 1401 در حدود 14.7 و 11.9 میلیون تومان برآورد می شود.

براســاس داده هــای هزینــه درآمد خانــوار میتوان میزان کالری و ســرانه مصرف گروه هــای غذایی را نیز محاســبه نمود. کالری 

دریافتی از ســال 1390 به بعد روند نزولی داشــته و میانه ی کالری دریافتی از ســال 1397 به بعد پایین تر از مقدار مورد نیاز اســت. 

کالری دریافتی متوقف شده و تقریبا ثابت مانده است.  در سال 1400 روند کاهشی 
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میزان مصرف گوشــت قرمز در ســال 1400 نســبت به ســال 1399 افزایش داشــته اســت، بطوریکه بطور متوســط سرانه مصرف 

غ و ماهی(، بیانگر کاهش مصرف آن  گوشت مر گوشت قرمز خانوار 14 درصد افزایش داشته است. اما روند مصرف گوشت سفید )

توسط خانوار دهک کم درآمد و عدم تغییر مصرف دهک های پردرآمد می باشد.

بطــور کلــی نکتــه قابــل توجــه در مقادیر ســرانه مصــرف کاالهای اساســی میــزان درصــد کاهش ایــن گروه های غذایی اســت؛ 

کاالهای مذکور شده اند و همچنین  کی ناچار به کاهش بیشتر مصرف  گروه های خورا بطوریکه خانوار کم درآمد، با توجه به تورم 

در مجموع بررســی کالری دریافتی و همینطور مصرف کاالی اساســی، میان دو ســال 1399 و 1400 ثبات تقریبی را نشان می دهد. 

کاالهای اساسی مصرف کاهش یافته و در برخی دیگر افزایش یافته است.  هرچند در برخی 

گر چه در سال 1400 وضعیت رفاهی کل جامعه بطور متوسط بهبود یافته است، اما بهبود محسوسی در میزان رفاه گروه های  ا

پایین درآمدی به وجود نیامده اســت. رشــد حقیقی هزینه )درآمد( کمتر از متوســط کشــور برای دهک  های اول و ســوم و رشــد 

، نشــانه هایی از عدم بهبود وضعیــت رفاهی دهک های کم  اســمی هزینه هــای خانــوار در چهــار دهک اول کمتر از رشــد خط فقر

، شــکاف فقر نســبت به ســال 1399 تا  درآمــد جامعــه در ســال 1400 می باشــد، بطوریکــه بــا وجود کاهــش اندک در میزان نرخ فقر

حدودی افزایش داشته است.

 با رفع محدودیت های کرونا و کاهش رکود ناشی از آن در سال 1400، بسیاری از اصناف و مشاغل آسیب دیده از شوک حاصل 

کز تفریحی ورزشــی مجددا احیاء شــد و شاهد رشد  ، آژانس های  مســافرتی و مرا از این بیماری، همچون ســالن های ســینما، تئاتر

کنش های این اصناف بوده ایم و همچنین مشاغل بخش خدمات که بیشترین آسیب را با شیوع کرونا  مثبت در ارزش حقیقی ترا

و کاهش روابط اجتماعی متحمل شده بودند، در سال 1400 با رشد 4.5 درصدی توانسته اند مجددا بازار خود را بدست آورد.
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منابع 

محاسبات مطالعات فقر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی قابل دسترسی از آدرس:    

https://githb.com/IPRCIRI/IRHEIS/

گزارش »بررســی الیحه بودجه ســال 1400 کل کشــور 4. تصویر اقتصاد ایران و چشــم انداز آن در آســتانه تصویب الیحه بودجه    

1400« مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، شماره مسلسل 17293.

گزارش »تحلیل تورم در سه ماه تابستان 1399«، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، شماره مسلسل 17281.   

داده ها   

کارتی )شاپرک(، سال های 1397-1399.    بانک مرکزی، اطالعات شبکه الکترونیکی پرداخت 

، سال های 1398 و 1399.    کار مرکز آمار ایران، چکیده طرح آمارگیری نیروی 

، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی.    مجموعه پژوهش ها و محاسبات در حوزه فقر

، سال های 1393 تا 1400.    کار مرکز آمار ایران، داده های خام نیروی 

، سال های 1383 تا 1400.    مرکز آمار ایران، داده های خام هزینه و درآمد خانوار

، تعاون و رفاه اجتماعی، پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان، سال 1400.    کار وزارت 
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پیوست ها 

پیوست الف( مصرف گوشت سفید و گوشت قرمز 
با افزایش قیمت نســبی گوشــت قرمز به گوشــت ســفید از ســال 1396، گوشت ســفید جایگزین گوشت قرمز شــده و با کاهش 

قیمت نسبی در سال های 1399 و 1400 مجددا مصرف گوشت قرمز نسبت به گوشت سفید افزایش یافته است. 

نمودار 1-پ. نسبت مصرف گوشت سفید به گوشت قرمز 
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 پیوست: 
 پیوست الف( مصرف گوشت مرغ و گوشت قرمز 

سال  شت مرغ از  شت قرمز به گو سبی گو شده و مجددا با ۱۳96با افزایش قیمت ن شت قرمز  شت مرغ جایگزین گو ، گو
 مجددا مصرف گوشت قرمز نسبت به گوشت مرغ افزایش یافته است.  ۱400و  ۱۳99های کاهش قیمت نسبی در سال

 نسبت مصرف گوشت مرغ به گوشت قرمز  .پ-1نمودار 

 
 های هزینه و در آمد خانوار مرکز آمار ایران اساس داده منبع: محاسبات بر

 پ. نسبت متوسط قیمت گوشت قرمز به مرغ ماشینی -۲نمودار 
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منبع: محاسبات بر اساس داده های هزینه و در آمد خانوار مرکز آمار ایران 
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غ ماشینی  نمودار 2-پ. نسبت متوسط قیمت گوشت قرمز به مر
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 پیوست: 
 پیوست الف( مصرف گوشت مرغ و گوشت قرمز 

سال  شت مرغ از  شت قرمز به گو سبی گو شده و مجددا با ۱۳96با افزایش قیمت ن شت قرمز  شت مرغ جایگزین گو ، گو
 مجددا مصرف گوشت قرمز نسبت به گوشت مرغ افزایش یافته است.  ۱400و  ۱۳99های کاهش قیمت نسبی در سال

 نسبت مصرف گوشت مرغ به گوشت قرمز  .پ-1نمودار 

 
 های هزینه و در آمد خانوار مرکز آمار ایران اساس داده منبع: محاسبات بر

 پ. نسبت متوسط قیمت گوشت قرمز به مرغ ماشینی -۲نمودار 

 

2/0 2/0

2/4 2/4 2/4
2/5 2/6

2/9

3/5

3/0

2/6

1

1/5

2

2/5

3

3/5

4

1390 1391 1392 1393 139۴ 139۵ 139۶ 1397 1398 1399 1۴00

5/18
5/58

7/02

5/41

4/77

2

3

4

5

6

7

8

139۶ 1397 1398 1399 1۴00

منبع: مرکز آمار ایران 

ک از کل هزینه ها« در تحلیل فقر پیوست-ب( شواهدی مبنی بر کفایت شاخص »سهم خورا
کی و آشامیدنی  هزینه های غذا مؤلفه اصلی ابعاد اساسی رفاه مانند امنیت غذایی، تغذیه، بهداشت و فقر است. مخارج خورا

بیشــترین ســهم از کل هزینه خانوار را در کشــورهای کم درآمد را تشــکیل می دهد و به طور متوســط   حدود 50 درصد از بودجه 

، شــاخصی  خانوار در این کشــورها را تشــکیل می دهد )وزارت کشــاورزی ایاالت متحده، 2011(. ســهم غذا از کل هزینه های خانوار

، سهم بیشــتری از درآمد خود را برای تامین غذا  از امنیت غذایی خانوار اســت؛ شــواهد نشــان می دهد، فقرا و اقشــار آســیب پذیر

( خرج می کنند. این پدیده به عنوان قانون انگل شناخته می شود و نشان می دهد با افزایش درآمد،  )به عنوان اساسی ترین نیاز

ســهم غذا  در کل هزینه ها کاهش می یابد. شــواهد تجربی حاصل از تحلیل داده های بودجه خانوار در ســطح بین المللی و ملی 

کی و آشامیدنی اختصاص  نشان می دهد به طور کلی خانوارهای فقیر درصد بیشتری از درآمد خود را به تامین هزینه های خورا

می دهند.
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شواهد بین المللی

ک از کل هزینه ها در سال 2016 شکل 1-پ. سهم خورا
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 منبع: مرکز آمار ایران 

 

 در تحلیل فقر« هاسهم خوراک از کل هزینه»شواهدی مبنی بر کفایت شاخص ب( -پیوست
 مخارج خوراکی و آشامیدنی. است فقر و بهداشت تغذیه، غذایی، امنیت مانند رفاه اساسی ابعاد اصلی مؤلفه های غذاهزینه

شترین شورهای را در خانوار هزینه کل از سهم بی شکیل را درآمد کم ک سط طور و به دهد می ت صد 50 حدود متو  از در
های هزینه غذا از کل سااهم .(۲0۱۱ متحد، ایاالت کشاااورزی وزارت) دهد می تشااکیل را خانوار در این کشااورها بودجه
بیشتری از درآمد خود  سهم پذیر،فقرا و اقشار آسیب دهد،شواهد نشان می است؛ خانوار غذایی امنیت از شاخصی خانوار،

سی سا شان شودمی شناخته انگل قانون عنوان به پدیده این. کنندترین نیاز( خرج میرا برای تامین غذا )به عنوان ا  و ن
های بودجه خانوار شواهد تجربی حاصل از تحلیل داده .یابدمی کاهش هاهزینه در کل سهم غذا  درآمد، افزایش با دهدمی

های دهد به طور کلی خانوارهای فقیر درصد بیشتری از درآمد خود را به تامین هزینهالمللی و ملی نشان میدر سطح بین
 دهند.خوراکی و آشامیدنی اختصاص می

 المللیشواهد بین
 ۲۰16 در سالها سهم خوراک از کل هزینه. پ-1شکل 

  منبع: دپارتمان کشاورزی آمریکا
منبع: اداره کشاوری ایاالت متحده 

بر اساس اطالعات اداره کشاوری ایاالت متحده آمریکا در سال 2016، خانوارهای کشور نیجریه حدود 59 درصد از درآمد خود 

کی و آشــامیدنی، صرف کردند. کشــورهای کنیا و کامرون نیز بخش زیادی از هزینه های خود را به  را جهت تأمین هزینه های خورا

کی و آشامیدنی اختصاص داده اند.  گروه خورا

ک و آشــامیدنی از کل هزینه های خانوار نســبت به  گروه خورا از ســوی دیگر در کشــورهای غنی و ثروتمند، ســهم هزینه های 

کانادا این شاخص به ترتیب 6 و 9 درصد است.  کشورهای فقیر به مراتب پایین تر است. برای مثال در کشورهای امریکا و 
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ک از کل هزینه ها در سال 201۸ نمودار 3-پ. رابطه بین تولید ناخالص داخلی و سهم خورا
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سال  شاورزی امریکا در  ساس اطالعات دپارتمان ک شور نیجریه حدود ۲0۱6بر ا صد از درآمد خود را  59، خانوارهای ک در
شورهای کنیا و کامرون نیز بخش زیادهزینه نیتأمجهت  صرف کردند. ک شامیدنی،  های خود ی از هزینههای خوراکی و آ

 اند. را به گروه خوراکی و آشامیدنی اختصاص داده

سهم هزینه سوی دیگر در کشورهای غنی و ثروتمند،  شامیدنی از کل هزینهاز  سبت به های گروه خوراک و آ های خانوار ن
 درصد است.  9و  6ترتیب تر است. برای مثال در کشورهای امریکا و کانادا این شاخص به کشورهای فقیر به مراتب پایین

 ۲۰1۸ در سالها رابطه بین تولید ناخالص داخلی و سهم خوراک از کل هزینه. پ-3نمودار 

 
 منبع: بانک جهانی

تر، سهم بیشتری از درآمد دهد کشورهای با درآمد سرانه پایینشواهد آماری حاصل از مقایسه کشورهای جهان نشان می
صرف میخود را در گروه خوراکی و  شامیدنی م شامیدنی از آ سهم گروه خوراک و آ سرانه و  کنند. در حقیقت بین درآمد 

 ها خانوار رابطه معکوس معناداری وجود دارد.کل هزینه

  شواهد از اطالعات ملی

مشخص کننده معنادار بودن متغیر سهم خوراک جهت بررسی  کامالًهای درآمدی مختلف و سهم خوراک رابطه بین گروه
 رفاه و معیشت وضعیت که رصد است شده استفاده حقیقی بندی دهک نوعی از محاسبات این درت فقر است. وضعی

 از که خانوار حقیقی هایهزینه ای،منطقه مختلف هایقیمت وجود دلیل بهنماید. طبق این روش، تر میرا دقیق خانوارها
 گرفته قرار بندی دهک و هاهزینه سازی مرتب مبنای آمده، به دست ایمنطقه قیمت شاخص یک بر اسمی هزینه تقسیم

منبع: بانک جهانی

، سهم بیشتری از درآمد  شــواهد آماری حاصل از مقایســه کشورهای جهان نشان می دهد کشــورهای با درآمد سرانه پایین تر

ک و آشــامیدنی از کل  کــی و آشــامیدنی مصــرف می کننــد. در حقیقــت بین درآمد ســرانه و ســهم گروه خــورا خــود را در گــروه خورا

هزینه ها خانوار رابطه معکوس معناداری وجود دارد.

شواهد از اطالعات ملی
ک جهت بررسی  ک کامًال مشــخص کننده معنادار بودن متغیر سهم خورا رابطه بین گروه های درآمدی مختلف و ســهم خورا

وضعیت فقر است. در این محاسبات از نوعی دهک بندی حقیقی استفاده شده است که رصد وضعیت معیشت و رفاه خانوارها 

را دقیق تــر می نمایــد. طبــق ایــن روش، به دلیل وجــود قیمت های مختلــف منطقه ای، هزینه هــای حقیقی خانوار که از تقســیم 

هزینــه اســمی بــر یک شــاخص قیمت منطقه ای به دســت آمــده، مبنای مرتب ســازی هزینه هــا و دهک بندی قرار گرفته اســت. 

تحلیل اطالعات حاصل از این محاســبات نیز نشــان می دهد، دهک  اول هزینه ای در مقایســه با دهک دهم، درصد بیشــتری از 

ک نیز کاهش یافته  کی و آشامیدنی کرده است و با باال رفتن دهک درآمدی سهم خورا هزینه های خود را صرف تامین اقالم خورا

کی و آشــامیدنی اختصاص می دهد؛  اســت. بر این اســاس دهک اول در حدود 38 درصد هزینه های خود را به تامین اقالم خورا

کرده است. کی و آشامیدنی  این در حالی است که دهک دهم تنها 29 درصد از هزینه های خود را صرف اقالم خورا
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ک و آشامیدنی از کل هزینه ها در سال 1400 به تفکیک دهک - درصد  گروه خورا نمودار 4-پ. سهم 
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ای در مقایسه با دهک دهم، درصد اول هزینه دهد، دهکنیز نشان می این محاسباتتحلیل اطالعات حاصل از  .است
و با باال رفتن دهک درآمدی سهم خوراک  های خود را صرف تامین اقالم خوراکی و آشامیدنی کرده استبیشتری از هزینه

های خود را به تامین اقالم خوراکی و آشامیدنی درصد هزینه ۳8در حدود اساس دهک اول این  برنیز کاهش یافته است. 
های خود را صرف اقالم خوراکی و آشامیدنی درصد از هزینه ۲9تنها دهد؛ این در حالی است که دهک دهم اختصاص می

 کرده است.

 

 درصد  -هک به تفکیک د 1۴۰۰در سال  هانهیهزسهم گروه خوراک و آشامیدنی از کل . پ-۴نمودار 

 
 رانیا آمار مرکزو درآمد خانوار  نهیبر اساس داده هز قی: محاسبات تحقمنبع

 شواهد استانی
تواند وضعیت رفاهی مناطق ها میهای خوراک به کل هزینهدهد، شاخص نسبت هزینهشواهد بین استانی نیز نشان می

 کشور را به طور نسبی تبیین کند. 

 به تفکیک دهک و استان 139۸در سال  هانهیهزسهم گروه خوراک و آشامیدنی از کل . پ-1جدول 
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منبع: محاسبات تحقیق بر اساس داده هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران

شواهد استانی
ک به کل هزینه ها می تواند وضعیت رفاهی مناطق  شــواهد بین اســتانی نیز نشــان می دهد، شاخص نســبت هزینه های خورا

کند.  کشور را به طور نسبی تبیین 
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ک و آشامیدنی از کل هزینه ها در سال 139۸ به تفکیک دهک و استان گروه خورا جدول 1-پ. سهم 
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 ریزی بر اساس اطالعات مرکز آمار ایرانمدیریت و برنامه ژوهشی عالی آموزش و پمؤسسهمنبع: محاسبات 

خود را به تامین اقالم خوراکی و آشامیدنی  درصد از کل هزینه 50.6دهک اول در استان سیستان و بلوچستان، 
 درصد است. ۲5.9دهد؛ در حالی که در استان گیالن میزان این شاخص برابر اختصاص می

 

 

 

استان
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

آذربایجان شرقی 32.9 30.9 30.3 30.0 28.2 26.1 25.8 23.1 21.1 14.4
آذربایجان غربی 33.2 34.2 32.7 28.5 27.8 27.7 23.5 23.7 21.2 14.9

اردبیل 37.7 35.4 36.2 34.5 32.6 32.4 28.1 27.2 27.7 19.8
اصفهان 36.5 31.1 29.7 29.9 29.0 26.3 24.0 23.1 20.2 20.9

البرز 35.0 31.2 29.9 28.4 28.9 24.9 26.0 22.8 21.3 16.4
ایالم 35.8 39.7 38.2 36.5 35.0 30.6 33.1 29.8 30.5 17.4
بوشهر 40.1 39.7 36.0 36.8 34.2 31.1 30.1 29.5 27.4 19.2
تهران 31.2 30.8 29.5 29.3 24.9 24.4 23.0 19.4 18.3 13.9

چهارمحال و بختیاری 40.0 39.0 36.3 36.3 33.6 32.7 33.0 29.9 23.3 17.5
خراسان جنوبی 42.2 39.0 35.1 37.2 32.3 35.8 32.0 25.1 28.4 12.5
خراسان رضوی 36.8 34.8 34.0 32.6 31.7 29.3 27.8 24.0 21.2 16.3
خراسان شمالی 40.3 37.9 32.3 31.0 26.7 28.6 25.1 24.6 21.3 16.9

خوزستان 43.0 42.7 41.9 41.7 38.5 36.5 34.7 34.5 31.9 28.0
زنجان 29.3 30.4 30.5 29.3 24.8 24.3 24.0 21.4 20.2 12.9
سمنان 33.8 29.8 27.7 26.6 24.9 28.5 28.9 24.3 19.7 21.5

سیستان و بلوچستان 50.6 44.8 41.8 44.8 34.9 33.3 33.2 36.2 28.9 32.4
فارس 34.8 33.0 30.6 30.0 27.6 26.1 23.7 23.3 20.9 15.6
قزوین 38.5 34.1 31.6 31.6 29.5 27.9 28.4 28.2 21.6 14.4

قم 30.9 29.0 31.4 28.0 31.5 27.6 27.7 26.5 25.9 21.6
کردستان 37.2 40.3 39.7 40.4 37.3 35.9 32.1 29.9 30.0 22.0
کرمان 39.8 34.7 34.4 30.0 31.6 33.4 29.8 24.5 20.5 18.9

کرمانشاه 35.9 36.8 36.2 34.8 33.9 32.8 30.1 29.7 25.6 21.1
کهگیلویه و بویراحمد 38.8 37.0 36.7 35.5 31.6 30.2 28.9 24.3 22.3 19.0

گلستان 33.2 31.2 31.4 28.1 31.5 27.5 26.2 27.9 22.8 19.4
گیالن 25.9 27.3 29.3 27.1 28.7 26.0 27.5 23.6 21.3 25.1
لرستان 35.1 35.5 30.3 31.7 27.7 28.6 23.8 22.6 23.8 18.9
مازندران 27.3 27.3 28.0 26.0 26.9 25.1 24.7 23.4 21.2 20.5
مرکزی 40.1 35.0 37.1 33.3 35.5 32.8 29.9 30.0 25.7 19.8

هرمزگان 37.6 37.1 35.8 32.0 30.5 27.5 26.2 24.9 22.3 15.1
همدان 33.8 31.9 29.2 28.8 26.9 26.0 26.4 23.6 22.0 18.7

یزد 31.7 33.5 29.0 30.6 28.3 27.3 28.0 23.5 19.8 16.8

دهک های هزینه در سال 1398

منبع: محاسبات مؤسسه ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران

کی و آشامیدنی اختصاص  دهک اول در اســتان سیســتان و بلوچســتان، 50.6 درصد از کل هزینه خود را به تامین اقالم خورا

که در استان گیالن میزان این شاخص برابر 25.9 درصد است. می دهد؛ در حالی 
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گزارش های منتشر شده معاونت رفاه اجتماعی

وضعیت فقر و نابرابری در ایران در دوره 8 ساله 1384 تا 1391؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()آذرماه 92(. 1

گذاری بیمه های درمان به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ )دفتر بیمه های سالمت()آذرماه 92(. 2 نقدی بر وا

نقدی بر ادغام سازمان های بیمه گر در وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی: تجربه سایر کشورها؛ )دفتر بیمه های سالمت()آذرماه 92(. 3

نقد و بررسی داده های سالنامه آماری در حوزه آسیب های اجتماعی؛ )دفتر امور آسیب های اجتماعی()دیماه 92(. 4

تحلیل محتوای اخبار آسیب های اجتماعی در رسانه ها؛ )دفتر امور آسیب های اجتماعی()دیماه 92(. 5

بررسی وضعیت طالق در کشور بین سال های 84 و 91؛ )دفتر امور آسیب های اجتماعی()دیماه 92(. 6

نگاهی به گفتمان رهبر معظم انقالب پیرامون سبک زندگی، تعاون و اقتصاد مقاومتی؛ )دفتر امور آسیب های اجتماعی()دی ماه 92(. 7

کن در محله های فقیرنشین همگام با هدفمندسازی یارانه ها؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()بهمن ماه 92(. 8 توانمندسازی خانوارهای سا

برنامه راهبردی کاهش فقر در ایران؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()اسفند 92(. 9

طرح جامع ظرفیت سازی سازمان های مردم نهاد در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()اسفند 92(. 10

ک در آمریکا )SNAP(؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()اسفند 92(. 11 برنامه یارانه خورا

مشروط سازی دریافت یارانه نقدی به انجام آزمایشات رایگان پزشکی؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()اردیبهشت ماه 93(. 12

پتانسیل تحقق نیافته ایران، مخزن استعدادهای بهره برداری نشده؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()خرداد ماه 93(. 13

نگاهی به پدیده سوء مصرف مواد مخدر در ایران؛ )دفتر امور آسیب های اجتماعی()خرداد ماه 93(. 14

شکل گیری دولت رفاه و سرمایه داری هماهنگ در ژاپن و آلمان؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()تیرماه 93(. 15

مشارکت اجتماعات محلی در شناسایی فقرا؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()تیرماه 93(. 16

نگاهی به شاخص جهانی گرسنگی و وضعیت ایران؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()تیرماه 93(. 17

طراحی پرسشنامه برای شناسایی خانوارهای فقیر؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مرداد ماه 93(. 18

شاخص رشد و تکامل کودک 2012: پیشرفت ها، چالش ها و نابرابری؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مردادماه 93(. 19

بررسی پدیده خودکشی در ایران؛ )دفتر امور آسیب های اجتماعی()شهریورماه 93(. 20

شاخص امنیت غذایی جهانی سال 2014؛ )معاونت رفاه اجتماعی()شهریورماه 93(. 21

برنامه های حمایت اجتماعی در ترکیه؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مهر ماه 93(. 22

()آبان ماه 93(. 23 اندازه گیری وسعت و اجزای فقر کودکان با روش فقر چند بعدی؛)معاونت رفاه اجتماعی با همکاری سازمان بهزیستی کشور

نقش سازمان اشتغال در خارج از کشور فیلیپین و مقررات استخدام و اشتغال کارگران در خارج از کشور؛)معاونت رفاه اجتماعی با همکاری . 24

معاونت اشتغال و کارآفرینی()آذرماه 94(

رتبه بندی سازمان بهزیستی از نظر شاخص های توانمندی زنان سرپرست خانوار کشور؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مرداد ماه 93(. 25

اشتغال عمومی؛ راهکار مقابله با بیکاری در شرایط رکود تورمی؛)معاونت رفاه اجتماعی با همکاری معاونت اشتغال و کارآفرینی()اردیبهشت ماه 94(. 26
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برنامۀ مشاغل عمومی در آفریقای جنوبی؛)معاونت رفاه اجتماعی()خرداد ماه 94(. 27

حمایت اجتماعی در جهان: حمایت اجتماعی از کودکان؛)دفتر بیمه های اجتماعی()تیرماه 94(. 28

بررسی شاخص موفقیت لگاتوم در سال 2014 و مقایسه وضعیت ایران با کشورهای منطقه؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مهر ماه 94(. 29

بررسی شاخص پیشرفت اجتماعی در سال 2014؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()آبان ماه 94(. 30

الزامات تدوین برنامه ششم توسعه؛)دفتر بیمه های سالمت()آبان ماه 94(. 31

گزارش جهانی نشاط در سال 2013؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()دی ماه 94(. 32

گزارش شاخص کیفیت زندگی در جهان در سال 2016؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()شهریور ماه 95(. 33

گزارش شاخص جهانی گرسنگی و وضعیت ایران در سال 2015؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مهر ماه 95(. 34

تاریخچه ادغام و انتزاع بیمه ها از وزارت بهداشت؛)دفتر بیمه های سالمت()مهر ماه 95(. 35

بررســی اثرات اعمال معافیت های حق بیمه ســهم کارفرمایی و نقد جایگاه آن در برنامه های توســعه؛)دفتر بیمه های اجتماعی()خردادماه . 36

)95

شاخص توسعه کودک 2015؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()آذرماه 95(. 37

گزارش توسعه زیرساخت های رفاهی در ایران طی سال های 2016-2014؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()دی ماه 95(. 38

طبقه بندی استاندارد رفاه اجتماعی؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()آذرماه 96(. 39

نظام نهادی تور ایمنی اجتماعی؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()آذرماه 96(. 40

کستان؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()خرداد 1397(. 41 سند راهبرد کاهش فقر پا

چشم انداز اقتصادی جهان در سال 2020، خالصۀ گزارش صندوق بین المللی پول، منتشر شده در آوریل 2020 )اردیبهشت  1399(. 42

وضعیت رفاه و مصرف خانوارهای ایرانی در سال 1398  و ضرورت اصالحات اقتصادی؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی( )اسفند 1398(. 43

تبیین و تحلیل فقر و نابرابری در بخش مالی؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مهر  ماه 1399(. 44

عدالت آموزشی در ایران؛ )معاونت رفاه اجتماعی()بهار  1399(. 45

کید بر عدالت آموزشی؛ )معاونت رفاه اجتماعی()بهار  1399(. 46 تحلیل سیاست گذاری آموزش در ایران با تأ

کتاب راهنمای برنامه ملی کسب و کار ؛ )معاونت رفاه اجتماعی()خرداد 1399(. 47

پول های محلی؛ ابزاری برای توانمندسازی و مقابله  با رکود و نابرابری منطقه ای؛ )معاونت رفاه اجتماعی()خرداد 1399(. 48

کانادا: حمایت از شهروندان و مشاغل( . 49 کرونا )برنامۀ پاسخگویی اقتصادی کووید-19  کانادا برای مقابله با تبعات بیماری  برنامۀ دولت 

)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()بهار 1399(

سیاست های اتخاذشده در کشورهای مختلف برای مقابله با کرونا؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()بهار 1399(. 50

مداخله دولت های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )OECD( در بازار اجاره مسکن ؛ )معاونت رفاه اجتماعی()خرداد 1399(. 51

جزئیات بستۀ کمک 2 تریلیون دالری سنای امریکا برای مقابله با کرونا ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()بهار 1399(. 52

کید بر مســئله تعارض منافــع ؛ )دفتر . 53 فقــر و نابرابــری در آمــوزش و پــرورش ایــران؛ بررســی شــاخص ها، ریشــه یابی و برخــی راهکارها بــا تأ
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مطالعات رفاه اجتماعی()مهر  ماه 1399(

چگونگی جایگزینی کارت های اعتباری خرید مواد غذایی با توزیع مستقیم برنج یارانه ای ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()تیر  ماه 1399(. 54

حمایت اجتماعی و مواجهۀ مشاغل با کووید-19: یک بررسی بهنگام از اقدامات کشورها ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()تیر  ماه 1399(. 55

گزارش عملیاتی و پیش بینی برنامه های آتی معاونت رفاه اجتماعی  )ویرایش اول( ؛ )معاونت رفاه اجتماعی()تابستان 1399(. 56

گرانه و تأمین مالی بنگاه  ها ؛ )معاونت رفاه اجتماعی()شهریور 1397(. 57 برنامه اجرایی مدیریت حمله های سودا

کستان)مطالعۀ موردی، ژوئن 2013( ؛ )معاونت رفاه اجتماعی()تابستان 1399(. 58 برنامه جبران خسارت شهروندان پا

مطالعه ساختار حکمرانی داده محور باهدف بهبود بهره برداری از پایگاه رفاه ایرانیان ؛ )شهریور 1399(. 59

بررسی تجربیات جهانی در زمینه استفاده از کارت اعتباری به عنوان ابزار حمایتی؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()شهریور 1399(. 60

الگوی نوین سازمان و مدیریت حوزه رفاه و تأمین اجتماعی کشور ؛ )معاونت رفاه اجتماعی()شهریور 1399(. 61

تشریح فرآیند اجرایی کردن بند ح تبصره  17 قانون بودجه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ؛ )معاونت رفاه اجتماعی()شهریور 1399(. 62

کتور الکترونیک در حمایت از خانوار در شرایط کرونا ؛ )معاونت رفاه اجتماعی()مرداد  1399(. 63 ارائه کاال برگ و راه اندازی سیستم فا

مقایسۀ دسترسی خانوارها به اعتبار و تسهیالت بانکی در ایران و جهان ؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مهر  1399(. 64

فقر و نابرابری در دسترسی به زیرساخت ها: مسکن ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مهر  1399(. 65

نظام حمایت و رفاه اجتماعی در ایران ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مهر  1399(. 66

بررســی نظام حمایت اجتماعی کشــورها:  1. پیاده ســازی نظام های رفاهی مبتنی بر اســتطاعت در ایاالت متحده آمریکا ؛ )دفتر مطالعات رفاه . 67

اجتماعی()مهر  1399(

مقایســۀ تطبیقی ایران با کشــورهای منطقه بر اساس سند چشم انداز بیست سالۀ کشــور در سال 2019: 1. شاخص های اقتصادی . 68

؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مهر  1399(

عملکرد دفتر مطالعات رفاه اجتماعی: شش ماهۀ اول سال 1399 ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مهر  1399(. 69

تغییرات رفاه و مصرف ایرانیان و سیاست پیشنهادی حمایت غذایی ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مهر  1399(. 70

مقایسۀ تطبیقی ایران با کشورهای منطقه بر اساس سند چشم انداز بیست سالۀ کشور در سال 2019 ؛ 2. شاخص های بهداشتی ؛ . 71

)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()آذر 1399(

مقایســۀ تطبیقی ایران با کشــورهای منطقه بر اســاس سند چشم انداز بیست سالۀ کشور در سال 2019 ؛ 3. شاخص های آموزشی ؛ . 72

)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()آذر 1399(

نظام طبقه بندی خدمات رفاه اجتماعی بر اساس استانداردهای اتحادیه اروپا ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()آذر 1399(. 73

کارایی در تخصیص منابع و عوامل اثرگذار ؛ )دفتر . 74 مجموعه گزارش های فقر،نابرابری و تعارض منافع؛ 4. بررسی وضعیت فقر انرژی، نا

مطالعات رفاه اجتماعی()دی 1399(

مقایسۀ تطبیقی ایران با کشورهای منطقه  بر اساس سند چشم انداز بیست سالۀ کشور در سال 2019 ؛ 4. شاخص های رفاهی ؛ )دفتر مطالعات . 75

رفاه اجتماعی()دی 1399(
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، نابرابری و تعارض منافع:  5. فقر و نابرابری در حوزه بهداشت و سالمت ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()بهمن 1399(. 76 مجموعه گزارش های فقر

مجموعه گزارش های اسناد پشتیبان تدوین برنامه هفتم توسعه، حوزه رفاه اجتماعی؛ 2. تصویر ابعاد فقر در ایران ؛ )دفتر مطالعات . 77

رفاه اجتماعی()زمستان 1399(

تصویر مصرف و رفاه خانوارهای ایرانی  و سیاست های حمایتی پیشنهادی ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()زمستان 1399(. 78

بررســی نظام حمایت اجتماعی کشــورها ؛ 2. طراحی و پیاده ســازی ســامانه های هدف گیری خانوار: درس هایی از آمریکای التین و . 79

ایاالت متحده ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()اسفند 1398(

الگوی نوین سازمان و مدیریت حوزه رفاه و تأمین اجتماعی کشور ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()زمستان 1399(. 80

اقدامات معاونت رفاه اجتماعی در مواجهه با کرونا  ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()فرورودین 1400(. 81

چه تعداد از کودکان و نوجوانان در خانه به اینترنت دسترسی دارند؟  ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()فرورودین 1400(. 82

مجموعه گزارش های فقر چند بعدی: 1. فقر مسکن  ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()تابستان 1400(. 83

خالصه گزارشــات تخصصی منتشرشــده توســط معاونت رفاه اجتماعی در بازه زمانی 1400-1392 ؛ )معاونت رفاه اجتماعی()تابستان . 84

)1400

مجموعه گزارش های فقر چند بعدی: 2. فقر آموزشی در ایران؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()تابستان 1400(. 85

مجموعه گزارش های فقر چند بعدی: 3. فقر بهداشت و سالمت در ایران؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()تابستان 1400(. 86

کید بر شــمول مالی(؛ )دفتــر مطالعات رفاه . 87 مجموعــه گزارش هــای فقــر چنــد بعدی: 4. فقر اســتفاده از خدمــات مالی در ایــران )با تأ

اجتماعی()تابستان 1400(

کید بر شمول مالی(؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()تابستان . 88 مجموعه گزارش های فقر چند بعدی: 5. فقر انرژی و آب در ایران )با تأ

)1400

مجموعــه گزارش هــای پایــش فقــر ؛ 1. پایش فقر در ســال 1399 ؛ )دفتر مطالعــات رفاه اجتماعی با همکاری مرکز پژوهش های مجلس شــورای . 89

اسالمی( )تابستان 1400(

الزامات و ضرورت های کارآمدی نظام رفاه و تأمین اجتماعی؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()تابستان 1400(. 90

گزارش شاخص پایان دوران کودکی  در سال 2018؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()تابستان 1400(. 91

بهبود سازوکارهای تأمین اجتماعی  و رفع موانع تولید )ویرایش دوم( )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مرداد 1400(. 92

مبانی فقر، توزیع درآمد و تخریب محیط زیست )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مرداد 1400(. 93

سامانه پاسخ گویی تلفنی 6369 )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مرداد 1400(. 94

ارزیابی طرح بیمه اجتماعی اقشار خاص طی سال های 1399-1396 )دفتر بیمه های اجتماعی()تابستان 1400(. 95

بحران صندوق های بازنشستگی  و ضرورت اصالح )دفتر بیمه های اجتماعی()تابستان 1400(. 96

گسترش پول محدود: سیاست پولی با ارز دیجیتال بانک مرکزی؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()تابستان 1400(. 97

قانون حمایت از حقوق معلوالن ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()تابستان 1400(. 98
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برنامه های حمایت اجتماعی از زنان؛ بخش اول: مطالعۀ برنامه های توسعۀ کشور )1400-1368( ؛ )دفتر امور حمایتی و توانمندسازی(. 99

)تابستان 1400(

تحصیل کودکان در خانوارهای کم بضاعت در شــرایط دیجیتالی شــدن آموزش ناشــی از شــیوع ویروس کرونا ؛ )دفتر امور حمایتی و . 100

توانمندسازی()تابستان 1400(

ارزیابی فرآیند قانون فرزندخواندگی ؛ )دفتر امور حمایتی و توانمندسازی()تابستان 1400(. 101

ارزیابی قانون برنامه ششم توسعه کشور ؛ آسیب شناسی میزان تحقق برخی احکام مرتبط با امور حمایتی و آسیب های اجتماعی ؛ . 102

)دفتر امور حمایتی و توانمندسازی()مهر 1400(

کید بر برنامه افزایش مستمری نیازمندان؛ )دفتر امور حمایتی و توانمندسازی()پاییز 1400(. 103 نگاهی به سیاست های کاهش فقر با تأ

گزارش عملکرد معاونت رفاه اجتماعی از ابتدای دولت سیزدهم؛ )معاونت رفاه اجتماعی( ؛ )دی ماه 1400(. 104

بینش های پیشرفت اجتماعی برای چالش های کووید 19 ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی( ؛ )آذر  1400(. 105

شاخص کامیابی لگاتوم در سال 2020 ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی( ؛ )بهمن  1400(. 106

کید بر مالیات بر درآمد شخصی )PIT( ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی( ؛ )زمستان  1400(. 107 منابع سیاست های حمایتی  با تأ

طرح حمایت از کودکان دارای سوء تغذیه در ایران با مرکزیت خانه های بهداشت )سنین صفر تا 6 سال(-ویرایش نخست ؛ )دفتر . 108

مطالعات رفاه اجتماعی( ؛ )بهار  1401( 

درآمد پایۀ همگانی: چشم انداز اتحادیه؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی( ؛ )بهار  1401( . 109

کیــد هم زمــان بــر شناســایی مــدارس بــا فقــر بــاال و مــدارس . 110 ؛ تأ  تبدیــل مــدارس بــا فقــر بــاال بــه مــدارس بــا عملکــرد بــاال در کشــور

با عملکرد ضعیف آموزشی ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی( ؛ )پاییز و زمستان  1400(

اثر یارانه های معیشتی بهار 1401 بر ضریب جینی و توزیع درآمد ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی( ؛ )خرداد  1401(. 111

طرح حمایت اجتماعی مدرسه محور )حامد( ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی( ؛ )تابستان  1401(. 112

بررسی الگوی رفاهی مصرف گاز طبیعی در مشترکین خانگی ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی( ؛ )تابستان  1401(. 113

مجموعه گزارش های عملکرد برنامه مقابله با فقر مطلق؛ 3- عملکرد استان ها در شناسایی و ثبت نیازمندان ؛ )دفتر مطالعات رفاه . 114

اجتماعی( ؛ )تابستان  1401(

نظام حمایت اجتماعی برزیل؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی( ؛ )تابستان  1401(. 115

طرح مشاغل عمومی حمایت از بیکاران دارای تحصیالت دانشگاهی )زیر40 سال( ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی( ؛ )تابستان  1401(. 116

تجربه اجرای طرح حمایت نقدی مشروط از کودکان بازمانده از تحصیل و در معرض ترک تحصیل استان کرمانشاه )شهر هرسین(؛ . 117

اسفند 1399 الی آبان 1400 ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی( ؛ )پاییز  1401(

مجموعه گزارش های فقر چندبعدی؛ تصویر فقر مسکن در ایران  سال 1400 ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی( ؛ )پاییز  1401(. 118
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ســال 1400 بــا تــورم بــاال آغــاز شــد امــا در ماه هــای انتهایــی ســال رونــد کاهشــی داشــت. بــا ایــن حــال بــا وجــود کاهــش 
تــر از روندهــای بلندمــدت آن قرار داشــته و اقتصاد  خ تــورم در اقتصــاد ایــران بســیار باال تــورم در ســال 1400 همچنــان  نــر

در وضعیــت ناپایــداری قــرار دارد.  
برآوردهــا نشــان می دهــد کــه خــط فقــر در ســال 1400 نســبت بــه ســال 1399 رشــد حــدود 50 درصــدی داشــته و بــه عــدد 1 
میلیــون و 6۸2 هــزار تومــان ســرانه در مــاه رســیده کــه بــر ایــن اســاس خــط فقــر یــک خانــوار ســه و چهــار نفــره بــه ترتیــب 3 
میلیــون و 700 و 4 میلیــون و 541 هــزار تومــان خواهــد بــود. شــایان ذکــر اســت کــه آخریــن اعــداد خــط و نرخ فقر بر اســاس 
آخریــن داده هــای موجــود، بــرای ســال ۱400 بــوده و خــط فقــر بــرای ســال ۱40۱ بــر اســاس برآوردهــا بــه طور متوســط در کل 
کشــور بــه طــور ســرانه 2.85 میلیــون تومــان بــرای خانــوار چهارنفــره در حــدود 7.7 میلیون تومان  اســت. این عــدد برای 

خانــوار چهارنفــره و ســه نفره در شــهر تهــران بــرای ســال ۱40۱ در حــدود ۱4.7 و ۱۱.9 میلیــون تومــان بــرآورد می شــود.
پــس از از دســت رفتــن حــدود 1 میلیــون شــغل در ســال 1399 بــه واســطه ی کرونــا و رشــد بســیار منفــی بخــش خدمــات، 
در ســال 1400 برخــی از مشــاغل احیــا شــدند و همیــن موضــوع رشــد مثبــت 4.5 درصــدی بخــش خدمــات در ســال 1400 را 
بــه همــراه داشــت. در کنــار آن نیــز تعــداد شــاغالن در حــدود 1۸5 هــزار نفــر در ســال 1400 نســبت بــه ســال 1399 افزایــش 
یافتــه اســت.  عــالوه بــر بخــش خدمــات گــروه صنعــت کــه شــامل اســتخراج نفــت و گاز طبیعــی نیــز می شــود در ســال 1400 
رشــد داشــته و در مجمــوع بــه جــز بخــش کشــاورزی، ســایر بخش هــا )خدمــات و صنعــت و معــدن( در ســال 1400 رشــد 
داشــته اند و ایــن موضــوع باعــث شــده تــا تولیــد ناخالــص داخلــی ایــران در ســال 1400 رشــد 4.3 درصــدی را تجربــه کنــد.  
کنــار رشــد اقتصــادی تقریبــا  بنابرایــن تــورم نســبتا کمتــر ســال 1400 نســبت بــه ســال 1399، رشــد اقتصــادی مثبــت )در 
ــا از  ــده ت ــث ش ــال 1399، باع ــغل در س ــون ش ــش 1 میلی ــل کاه ــغل در مقاب ــزار ش ــاد 1۸5 ه ــال 1399( و ایج ــدی س 1 درص

روندهــای اقتصــاد کالن انتظــار بهبــود نســبی ) و نــه قابــل توجــه( در وضعیــت معیشــت خانــوار وجــود داشــته باشــد. 
کــه بهبــود نســبی در وضعیــت را نشــان می دهــد، بررســی داده هــای خــرد یعنــی در  کنــار داده هــای اقتصــاد کالن  در 
ســطح خانــوار نیــز بهبــود معیشــت متوســط ایرانیــان را تأییــد می کنــد.  هزینــه ی ســرانه بــه قیمت هــای حقیقــی در ســال 
1400 بــر اســاس داده هــای هزینــه و درآمــد خانــوار نســبت بــه ســال 1399 در حــدود 7.7 درصــد رشــد را نشــان می دهــد. 
کــه می توانــد ناشــی از افزایــش انــدک  یعنــی مصــرف حقیقــی خانــوار در ســال 1400 نســبت بــه ســال 1399 افزایــش یافتــه 
ــود  کــه ســال 1397 آغــاز شــده ب خ فقــر  ــر ــد افزایشــی ن ــا رون در وضعیــت رفاهــی باشــد. همیــن موضــوع باعــث شــده ت
متوقــف شــده و مقــدار آن از حــدود 31 درصــد در ســال 1399 بــه حــدود 30 درصــد در ســال 1400 برســد و جمعیــت فقــرا با 
حــدود 700 هــزار نفــر کاهــش بــه زیــر 26 میلیــون نفــر برســد. همچنیــن در ســال 1400 خــط فقــر ســرانه ی متوســط کشــوری 
بــا رشــد حــدود 50 درصــدی نســبت بــه ســال 1399،  بــه میــزان حــدود یــک میلیــون و هفتصد هزار تومان رســیده اســت. 
براســاس داده هــای هزینــه درآمــد خانــوار میتــوان میــزان کالــری و ســرانه مصــرف گروه هــای غذایــی را نیــز محاســبه نمود. 
کالــری دریافتــی از ســال 1390 بــه بعــد رونــد نزولــی داشــته و میانــه ی کالــری دریافتــی از ســال 1397 بــه بعــد پایین تــر از 

مقــدار مــورد نیــاز اســت. در ســال 1400 رونــد کاهشــی کالــری دریافتــی متوقــف شــده و تقریبــا ثابــت مانــده اســت. 
میــزان مصــرف گوشــت قرمــز در ســال 1400 نســبت بــه ســال 1399 افزایــش داشــته اســت، بطوریکــه بطــور متوســط ســرانه 
غ و ماهــی(،  گوشــت مــر مصــرف گوشــت قرمــز خانــوار 14 درصــد افزایــش داشــته اســت. امــا رونــد مصــرف گوشــت ســفید )
کــم درآمــد و عــدم تغییــر مصــرف دهک هــای پردرآمــد می باشــد.  کاهــش مصــرف آن توســط خانــوار دهــک  بیانگــر 
بطــور کلــی نکتــه قابــل توجــه در مقادیــر ســرانه مصــرف کاالهــای اساســی میــزان درصــد کاهــش ایــن گروه هــای غذایــی 
کــی ناچــار بــه کاهــش بیشــتر مصــرف کاالهــای  می باشــد؛ بطوریکــه خانــوار کــم درآمــد، بــا توجــه بــه تــورم گروه هــای خورا
مذکــور شــده اند و همچنیــن در مجمــوع بررســی کالــری دریافتــی و همینطــور مصــرف کاالی اساســی، تقریبــا ثبــات به بین 
دو ســال 1399 و 1400 را نشــان می دهــد. هرچنــد در برخــی کاالهــای اساســی مصــرف کاهــش یافتــه و در برخــی دیگــر 
گــر چــه در ســال 1400 وضعیــت رفاهــی کل جامعــه بطــور متوســط بهبــود یافتــه اســت، امــا بهبــود  افزایــش یافتــه اســت.  ا
محسوســی در میــزان رفــاه گروه هــای پاییــن درآمــدی بــه وجــود نیامــده اســت. رشــد حقیقــی هزینــه )درآمــد( کمتــر از 
متوســط کشــور بــرای دهــک  هــای اول و ســوم و رشــد اســمی هزینه هــای خانــوار در چهــار دهــک اول کمتــر از رشــد خــط 
کــم درآمــد جامعــه در ســال 1400 می باشــد، بطوریکــه بــا  فقــر، نشــانه هایی از عــدم بهبــود وضعیــت رفاهــی دهک هــای 
خ فقــر، شــکاف فقــر نســبت بــه ســال 1399 تــا حــدودی افزایــش داشــته اســت.  بــا رفــع  وجــود کاهــش انــدک در میــزان نــر
محدودیت هــای کرونــا و کاهــش رکــود ناشــی از آن در ســال 1400، بســیاری از اصنــاف و مشــاغل آســیب دیــده از شــوک 
ــددا  ــی مج ــی ورزش ــز تفریح ک ــافرتی و مرا ــای  مس ــر، آژانس ه ــینما، تئات ــالن های س ــون س ــاری، همچ ــن بیم ــل از ای حاص
کنش هــای ایــن اصنــاف بوده ایــم و همچنیــن مشــاغل بخــش خدمــات  احیــاء و شــاهد رشــد مثبــت در ارزش حقیقــی ترا
ــا رشــد 4.5  ــا و کاهــش روابــط اجتماعــی متحمــل شــده بودنــد، در ســال 1400 ب ــا شــیوع کرون کــه بیشــترین آســیب را ب

درصــدی توانســته انــد مجــددا بــازار خــود را بدســت آورد.
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