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مهاجرت و رواِن فرد

خالی شدن تهران از طبقه متوسط بی شک تبعات 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصــادی فراوانی دارد که 
اشــاره و پژوهش درباره آن به توجه و کوشــش 
متخصصان علوم اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و 
سیاسی نیازمند است. اما آنچه از منظر روانشناختی 
این امر را مورد توجه قرار می دهد، تأثیر هر یک از 
ابعاد موضوع مهاجرت بر رواِن افرادی است که به 
دلخواه یا بر اثر اجبار فشارهای اقتصادی تصمیم به 

این کار گرفته اند.
در حوزه روانشناسی سالمت، از استرس به عنوان 
دلیــل اصلــی همــه بیماری های جســمانی و 
روانشناختی یاد می شود. در تعریف این اصطالح 
قرار گرفتن فرد در موقعیت مبهم، خارج از کنترل 
و غیرقابل پیش بینی یا قدرت پیش بینی ضعیف، 
فرد را وادار به واکنش یا بی واکنشی می کند که خود 
تبعات مختلف و طبعا آسیب زایی به همراه می آورد. 
مهاجرت به خودی خود پدیده ای است دارای بار 
روانی )استرس( فراوان. پس در مهاجرت هر فرد 
چه به اجبار و چه از روی انتخاب، چه به مکانی بهتر 
و چه به مکانی بدتر، به وجود آمدن آســیب روانی 
پدیده ای دور از انتظار نیست. پیش از آنکه تمرکز 
خود را بر خالی شدن تهران از قشر متوسط و تبعات 
روانشناختی آن بگذاریم، به تبعات معمول تغییر 
مکان زندگی، ازجمله احساس ناتوانی، خمودگی، 
افسردگی، دلشوره )اضطراب ممتد و مالیم که تا 
حدودی بیشتر به علت طوالنی بودن آن برای فرد 
آزار دهنده است(، کم خوابی یا بی خوابی، احساس 
ترس، انزوا و... می پردازیــم. تعییر مکان زندگی 
درواقع نوعی ترک یا شکستن عادت است. شاید 
در توضیح و تفسیر این مطلب بتوان به ضرب المثل 
مشهور »ترک عادت، موجب مرض است« اکتفا 
کرد. تغییر مکان زندگی جــدا از عوامل اثرگذار 
بیرونی که می تواند خوب یا بد باشد، )یعنی حتی 
اگر من از محله ای از لحاظ اقتصادی متوسط، به 
محله ای غنی تر _ از لحاظ اقتصادی _ تغییر مکان 
بدهم( می تواند به عنوان عامل اســترس زا عمل 
کرده و منجر به پیدایش عالئم مختلفی از سردرد، 
سرگیجه، تپش قلب، مشــکالت گوارشی و... تا 
احساس افسردگی و اضطراب، درماندگی و ناتوانی، 

انزوا، و جدایی از خویشتن شود.
تبیین های روانشناختی مختلفی برای این موضوع 
می توان ارائه کرد که البته همگی در یک موضوع 
توافق دارند، و آن از بین رفتن امنیت روانشناختی 
اســت. عادت کردن در این بحث به معنای آشنا 
بودن، داشتن احساس کنترل و پیش بینی، توانایی 
مقابله و صدالبته برخورداری از حمایت اجتماعی 
است. وقتی مدتی کوتاه، به عنوان مثال یک سال 
در خانه ای زندگی می کنیم، بــه چم و خم خانه، 
محله و همســایه ها عادت می کنیم. از سویی به 
مشــکالت معمول و چگونگی فایق آمدن بر آنها 
تســلط پیدا کرده و این امر نوعی آرامش روانی و 
احساس امنیت ناشی از داشــتن کنترل را در ما 
پدید می آورد. پس چندان عجیب نیست که ترک 
خانه و محله نوعی خرق عادت و سخت و پیچیده 
باشد. تا اینجا از مهاجرت بیشتر به عنوان یکی از 
پدیده های رایج زندگی انسان یاد کردیم و از منظر 
روانشناختی آســیب این امر را به مثابه هر تغییر 
دیگری از جنبه استرس زا بودن آن مورد بررسی 
قرار دادیــم. اما مطلب اصلــی در ارتباط با خالی 
شدن شهر تهران از قشر متوســط و رانده شدن 
جمعیت زیادی به سوی شــهرهای حاشیه ای و 
حتی شــهرهای خارج از محدوده استان تهران 
مانند کرج، هشــتگرد و... اســت. برای پرداختن 
به این مطلب ابتدا باید پرســید این تغییر مکان 
زندگی آیا خودخواسته است یا پای جبر ناشی از 
مسائل اقتصادی در میان است. پرواضح است که 
میان این دو تفاوت بسیاری وجود دارد و نیازی به 
روانشناس بودن نیست. اگر مهاجرت از شهری )پر 
از امکانات رفاهی که متأسفانه در دیگر شهرها در 
دسترس نیست( که سال های متمادی در آن کار 
و زندگی کرده ایم براساس اختیار و انتخاب باشد، 
بی شک پس از مدتی با اســترس ناشی از این امر 
کنار خواهیم آمد و با محیط جدید سازگار خواهیم 
شد، اما اگر این مهاجرت نوعی رانده شدن و ناشی 
از ناتوانی در حل مشــکالت مالی باشد، بی شک 
نخستین هیجان غالب بر وجود »خشم« خواهد 
بود. خشم ناشی از عواملی بیرونی که از کنترل فرد 
خارج است و به نوعی بین او و خواسته اش مانع و 
سد ایجاد می کند. خشم ناشی از احساس تبعیض 
و نابرابری اجتماعی نتایج اجتماعی ویرانگری را 
رقم می زند. متأسفانه تحقیق و پژوهش معتبری 
که پاسخگوی این مطلب باشد وجود ندارد. پس 
تنها می توان به منابعی که در کتب روانشناســی 
اجتماعی آمده اکتفا کرد. نوجوانان یا کودکان در 
آغاز سنین نوجوانی یعنی ۱۲ یا ۱۳سالگی، دلیل 
جدا افتادگی و پرت افتادگی خود از محیط آشنا را 
والدین می پندارند و با انواع رفتارهای پرخاشگرانه 
به صــورت پنهان و آشــکار به این امــر اعتراض 
می کنند. آنها می توانند علت این رانده شــدن را 
در محیط بیرون و دیگر افراد بیابند. به عبارت دیگر 
شناخت شان از کساني که هنوز در شهر او هستند 
یا جایگاه قبلی او را اشغال کرده اند، نگاه یک قربانی 
انتقام جوست. از دیگر سو خروج قشر متوسط از یک 
شهر، به معنای شکاف و ایجاد دره ای با عمق بسیار 
اما عرض کم است! این به آن معناست که دره ای 
عمیق مملو از خشم، ناآگاهی و خطاهای شناختی 

میان۲قشر فقیر و غنی ایجاد می کند. 
قشر متوسط وزنه تعادل روانشناختی جامعه است؛ 
همان که می تواند خطاهای شناختی را کشف کند، 
انتقال دهد و اصالح کند. به دیگر سخن مرکز روان 
جامعه قشر متوسطی است که خواسته یا ناخواسته 
در حال محو و نیستی است. این نابودی، سالمت 
روانشناختی جامعه مدنی شــهر تهران را بر هم 
خواهد زد و جامعه ای دو پاره و مستعد انواع اختالل 

بر جای خواهد گذاشت.

ساناز فالح زاده یادداشت
روانشناس

کوچ طبقه متوسط از مرکز چه دالیلي دارد و تبعات آن برای پایتخت چیست؟

می گویند فقر، ابتدا نظام طبقاتی هر جامعه ای 
را نشانه می رود و در این میان، طبقه متوسط 
اســت که در هر تغییر و تحولی ضربه پذیرتر 
اســت و جایگاه دوطبقه فرادست و فرودست 
خود را در آمارها باال و پایین می کند. به عبارت 
دیگر، همــواره بحران هــای اقتصادی طبقه 
فرودســت را فربه تر می کند و جمعیتی که به 
این طبقه افزوده می شود، جمعیتی است که 

از طبقه متوسط کاسته شده است.
نخســتین زنگ خطر جدی بــرای انقباض 
طبقاتی طبقه متوســط در ایران، چند سال 
پیش به صدا درآمد؛ وقتی که مجمع جهانی 
اقتصاد در گزارشــی با عنوان »گزارش جامع 
رشــد و توســعه۲۰۱۵« اعالم کرد که طبقه 
بادرآمد متوســط در ایران کوچک شده و بر 
این اساس، ایران که تا آن زمان طبقه با درآمد 
متوسط نسبتا بزرگی را در خود جای داده بود 
)۳۴درصد( طی ســال های منتهی به انتشار 
آن گزارش، بر مبنای متوسط استانداردهای 
زندگی، از تعداد افراد طبقه متوسط آن کاسته 
شده است. البته خبر تازه ای نبود، اما خب این 
بار مجمعی جهانی هشدار را مخابره کرده بود. 
همه شــاخص ها و آمارها نشــان می دهد که 
وضع نسبت به 7ســال پیش که این گزارش 
منتشر شــد، برای طبقه متوســط بغرنج تر 

شده است.
۲، ۳ ســالی اســت کــه جامعه شناســان و 
جمعیت شناســان بنا بر آمارهای ارائه شــده 
از ســویه جدید تبعات این کوچک شدن که 
مهاجرت از مرکز به شهرک های حاشیه ای و 
حتی شهرستان هاست، می گویند. مهاجرت 
از مرکز، چه به شــکل مهاجــرت معکوس و 
چه مهاجرت به طــور اعم، تازه ترین ســویه 
حمله فقر به بدنه متوسط نیست؛ چنانچه در 
همین مدت، گزارش های عجیبی از شیوه های 
زیستی غریب در تهران مانند اتوبوس خوابی 
و پشت بام خوابی نیز منتشر شــده است، اما 
حتی اگر این ســویه، تازه ترین آسیب متوجه 
طبقه متوسط نباشــد، یکی از پرتبعات ترین 
آنها می تواند باشد. بدیهی است خروج طبقه 
متوسط از مرکز، منجر به از دست  دادن دامنه 
اثرگذاری خود می شــود و این همان نکته ای 
است که اخیرا جامعه شناسی چون تقی آزاد  
ارمکی با تأسی به آن، نسبت به تبعات تعارض 
طبقاتی فزاینــده ای که آینــده جامعه را به 

مخاطره می اندازد، هشدار داده است.

تبعات طبقاتی کاهش جمعیت طبقه متوسط
اما کوچ طبقه متوســط از تهران، جز تعارض 
طبقاتی، چه تبعاتی می تواند داشــته باشد؟ 
شهال کاظم پور، جمعیت شــناس  مانند همه 

جمعیت شناســان و جامعه شناسان، توسعه 
را منوط بــه برقــراری عدالــت اجتماعی و 
اقتصادی می داند و نابرابری درآمد و هزینه ها 
را مهم ترین عامل این نابرابری معرفی می کند 
که طبعا جمعیت را از مرکز می کوچاند: »در 
این نابرابری، فقیرها فقیرتــر و اغنیا غنی تر 
می شوند. اینگونه است که تهران در آینده ای 
نه چنــدان دور، جای همیــن ۲طبقه خواهد 
شد. فقرا در پایین شهر و اغنیا در باالی شهر. 
تضعیف اقتصادی طبقه متوسط، این شکاف 
جمعیتی و طبقاتی را ایجاد کرده و همینطور 

به فاجعه نزدیک می شویم.«
کوچ طبقه متوســط به حاشــیه ها، در حالی 
در سال آینده نیز روند صعودی خود را ادامه 
خواهد داد که چندی پیــش مدیرکل حریم 
شهرداری تهران اعالم کرده بود اگر از تشکیل 
کانون هــای جمعیتی در حریم شــهر تهران 
جلوگیری نشود، تا سال۱۴۰۴ یعنی کمتر از 
۴سال دیگر، حدود ۲۰درصد جمعیت ایران 
در حریم شــهر تهران ســاکن خواهند شد. 
علیرضــا صادقی گفته بــود از آنجا که حریم 
شــهر تهران ۰.۴مساحت کشــور را تشکیل 
می دهد، ســکونت ۲۰درصد جمعیت کشور 
در این مســاحت، یک »فاجعه بزرگ« است 
و »مشــکالت عدیده ای« بــرای پایتخت به 

همراه دارد.
حاال کاظم پور از انقباض پنهان طبقه متوسط 
می گوید به این معنا که کوچک شــدن طبقه 
متوسط در کالنشهرها شــاید در نگاه اول به 
چشــم نیاید، اما مهم ترین تبعات آن در وهله 
نخست، حاشیه نشــینی فرهنگی و اجتماعی 
است: »اسالمشهر ۵۰هزارنفری، حاال بیش از 
8۰۰هزارنفر جمعیت دارد؛ شهری در حاشیه 

تهران، که جمعیتش یا طبقه متوسط کوچیده 
از تهران است یا کسانی که به امید زندگی در 
پایتخت آمدند و نهایتا نتوانســتند به تهران 
برســند و آنجا منزل گزیدند. چنین وضعی، 
جــز عواقب طبقاتــی و اقتصــادی به دالیل 
زیســت محیطی نیز آسیب زاست. گسترش 
شهرهای حاشیه تهران، سبب شده ریه های 
تهران بســته شود. ساخت وســاز بی رویه در 
حاشیه، جلوی جابه جایی هوا را گرفته و تهران 
را آلوده تر کرده است. مشکل آب و فاضالب هم 

از همین عوامل است.«
او از گســترش آســیب های اجتماعــی در 
حاشیه ها، به عنوان عاملی دیگر در کوچ طبقه 
متوســط از مرکز یاد می کند: »در همه جای 
دنیا، حاشــیه ها مبتال به آسیب های بیشتری 
هســتند. نظارت های اجتماعی بــا افزایش 
جمعیت حاشــیه ها، کم و کمتر می شــود و 
کنترل را ســخت تر می کند. از این روست که 
شاهد افزایش رفتارهای پرخطر زیرزمینی در 

حاشیه ها هستیم.«

چه عواملی طبقه متوسط را از تهران فراری 
می دهد؟

تازه ترین گــزارش مرکز آمــار از معلول های 
تورم مشخص کرد اجاره مسکن در کل کشور 
رتبه ســوم تورم ماهانه کاالها و خدمات را در 
دی ماه۱۴۰۰ به خود اختصاص داده است. بنا 
بر اعالم بانک مرکزی در آذرماه امسال نیز نرخ 
رشد ساالنه اجاره بها در کل کشور ۵۴درصد و 
در شــهر تهران ۵۱درصد بوده است. از آذر تا 
دی ماه نیز طبق گــزارش مرکز آمار، اجاره بها 
۴.6درصد افزایش یافته که همین امر ســبب 
شده پس از دخانیات و غالت، بازار اجاره رتبه 

سوم تورم ماهانه را به خود اختصاص دهد.
اتفاق دیگری که در ماه های اخیر مشــاهده 
می شــود افزایش حجم واحدهــای خالی از 
سکنه در شــمال تهران است که کارشناسان 
معتقدند به دلیل کاهش توان مالی مستأجران، 
کوچ طبقاتی گسترده در پایتخت فزونی یافته 
است. بدین صورت که اجاره نشین ها از شمال 
به مرکز تهــران، از مرکز به جنوب و از جنوب 
به حومه منتقل شده اند. بنابراین، تورم قیمت 
خرید و اجاره بها که پیش بینی می شــود در 
سال آینده نیز بین ۲۵ تا ۳۰درصد افزایش را 
تجربه کند، همچنان در سال آینده نیز یکی از 
مهم ترین دالیل کوچ طبقه متوسط از تهران 

به حاشیه ها خواهد بود.
گران شدن مسکن، شــاید ســال آینده نیز 
ویترینی تریــن و به چشــم آمدنی ترین عامل 
کوچ از تهران به حساب بیاید، اما بی تردید تنها 
عامل نیست.   شهال کاظم پور که دانشیار گروه 
جمعیت شناسی دانشگاه تهران است، تأمین 
هزینه های مسکن را به عنوان عمده ترین عامل 
کوچ طبقه متوســط از تهران عنوان می کند. 
با این حال او در گفت وگو با همشــهری این 

مهاجرت را یکســره منفی نمی داند و معتقد 
اســت اگر این مهاجرت، مدیریت شده باشد، 
می تواند به مرکزیت زدایــی و کاهش تراکم 
جمعیــت و کاهــش آســیب های اجتماعی 
بینجامد اما »نه پیش و نه پس از انقالب ما با 
چنین کنترلی مواجه نبوده ایم. روند مهاجرت 
به تهران، همواره افزایشی بوده و بسیار بیشتر 
از آنها که می روند، می آیند؛ هم جمعیتی که 
می رود به مدیریت نیــاز دارد و هم جمعیتی 

که می آید.«
او ازجمله استادانی است که به دانشجویانش 
همواره پیشنهاد می دهد پس از اتمام تحصیل 
به شــهرهای خــود بازگردنــد و کارآفرینی 
کنند: »به آنها می گویم تهــران برای زندگی 
و رشد جوان ها جای مناسبی نیست. اگر آنها 
برگردند، سبب ســاز برقراری توسعه برابر در 

استان ها هم می شوند.«

هزینه ها و درآمد طبقه متوسط در سال 1400
براســاس تازه تریــن مصوبه شــورای عالی 
کار، ســبد معیشــت خانــوار کارگــری 
89میلیون و798هــزار و ۲۰۰ریــال بــرای 
یک خانــوار میانگین کارگری بــا ۳.۳نفر در 
ماه تعیین شــده اســت. در ســبد معیشت 
خانــوار کارگری اقــالم خوراکــی به میزان 
۳۲میلیــون و 866هزارو۱۴۳ریــال و اقالم 
غیرخوراکی شــامل هزینه مســکن، درمان، 
آموزش، پوشــاک، فرهنگــی و تفریحی به 
میزان ۵6میلیون و9۳۲هزار و 6۲ریال درنظر 
گرفته شــده اســت. این اطالعات مربوط به 
اعالم دی ماه سال جاری از ســوی مرکز آمار 
ایران اســت. اختالف این رقم با سال گذشته 
۲۰میلیون و8۴7هزار و 6۰9ریال است. البته 
باید توجه کرد که این آمار، مبتنی بر میانگین 
کشوری است و طبعا این ســبد معیشتی در 

تهران، رقم باالتری را شامل می شود.
خانــوار  یــک  کل  هزینــه  متوســط 
شــهری در ســال۱۳99، رقمــی معــادل 

6۲میلیون و۱۳9هــزار و ۲۰۰تومــان اعالم 
شــده بود. همیــن آمــار، میــزان درآمد را 
7۴میلیون و676هــزار تومان اعــالم کرده 
بود. از ســوی دیگر، بنا بر گزارش و بررســی 
ســازمان تأمین اجتماعی، متوسط خط فقر 
در سال۱۴۰۰ حدود 7میلیون تومان در ماه 
اعالم شــده بود و با این  حال به نظر می رسید 
این رقم )برای قرار گرفتن در باالی خط فقر 
و محســوب شــدن در طبقه متوسط( برای 
شهرهای بزرگ عددی بیش از این و در حدود 
۱۰میلیون تومان باشد. مرکز آمار ایران هنوز 
آمار مربوط به سال۱۴۰۰ را منتشر نکرده، با 
این حال، دیگر آمارها و اظهارنظرها، نشــان 
از کــف هزینه ۱۲میلیونی بــرای یک خانوار 
شهری در ســال۱۴۰۰ بوده است. هیچ آمار 
مشخصی از میانگین درآمد طبقه متوسط در 
سال۱۴۰۰ منتشر نشده است، با این حال نظر 
به گسترش جمعیت طبقه فرودست و کاهش 
جمعیت طبقه متوسط نشان دهنده این است 
که افراد طبقه متوسط ساکن در کالنشهرها 
ازجمله تهران، نتوانسته اند به میانگین درآمد 
۱۲میلیون تومــان در ماه )متناســب با کف 
هزینه ۱۲میلیونی( برسند. بنابر پیش بینی ها، 
سال آینده این رقم با ۳۵درصد افزایش روبه رو 
خواهد بود؛ بنابراین به حــدود ۱6میلیون و 

۵۰۰هزار تومان خواهد رسید.
اما کارمندان به عنوان پرجمعیت ترین رسته 
طبقه متوسط در سال آینده چقدر قرار است 
حقوق بگیرند؟ دولت در الیحه بودجه۱۴۰۱ 
که به مجلــس تقدیم کــرده، حداقل حقوق 
کارمنــدان دولتــی را ۴میلیون و۵۰۰هزار 
تومان اعالم کــرده بود. این میــزان اعالمی 
از ســوی دولت نسبت به ســال۱۴۰۰، تنها 
یک میلیون تومــان افزایش داشــت؛ یعنی 
حداقل دریافتی مصوب در سال جاری تقریبا 
۳میلیون و۵۰۰هزار تومان بــود. بعد از ارائه 
الیحه بودجه۱۴۰۱، کمیسیون تلفیق مجلس 
به بررســی میزان حقــوق۱۴۰۱ پرداخت. 
پس از اتمام روند بررســی، ســیدمحمدرضا 
میرتاج الدینی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، 
اعالم کرد که حداقل حقوق دریافتی کارکنان 
دولتی ۵میلیون و6۰۰هزار تومان تعیین شده 
اســت؛ این در حالی اســت که در این الیحه 
بودجه، مدیران دولتی و استادان دانشگاه نیز 
حداکثر می توانند تا سقف ۳7میلیون تومان 

در ماه حقوق دریافت کنند.   
بدیهی اســت کــه نمی تــوان این حقــوق را 
به حســاب حداکثر دریافتی طبقه متوســط 
قــرار داد و براســاس آن بــه میانگینــی بین 
۵میلیون و6۰۰هزار تومان و ۳7میلیون تومان 
رســید؛ بنابراین باید پرسید میانگین دریافتی 
کارمندان در سال۱۴۰۱، به رقم درآمد موردنیاز 

ر  ا ۵هــز ۰ ۰ ن و ۱میلیو 6 (
تومــان( خواهــد رســید؟ 
پاســخ قطعــا منفی اســت.
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متوســط هزینــه کل یــک خانــوار 
شهری در سال1399، رقمی معادل 
62میلیون و139هــزار و 200تومــان 
اعالم شــده بود. همین آمــار، میزان 
74میلیون و676هــزار  را  درآمــد 
تومــان اعــالم کــرده بــود. از ســوی 
دیگر، بنا بر گزارش و بررسی سازمان 
تأمین اجتماعــی، متوســط خط فقر 
در سال1400 حدود 7میلیون تومان 
در مــاه اعــالم شــده بــود و بــا ایــن  
حال به نظر می رســید این رقــم برای 
شهرهای بزرگ عددی بیش از این و 

در حدود 10میلیون تومان باشد

اسالمشهر 50هزارنفری، حاال بیش 
از 800هزارنفر جمعیت دارد؛ شهری 
در حاشــیه تهــران، کــه جمعیتــش یا 
طبقــه متوســط کوچیــده از تهــران 
است یا کسانی که به امید زندگی در 
پایتخت آمدند و نهایتا نتوانستند به 
تهــران برســند و آنجا منــزل گزیدند. 
چنین وضعی، جــز عواقب طبقاتی و 
اقتصــادی به دالیل زیســت محیطی 

نیز آسیب زاست

نگار حسینخانیگزارش
روزنامه نگار

خالی شدن تهران از طبقه متوسط با 
تبعات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی

تهران از طبقه وسط تهی می شود

 5.12میلیون 
 

نفرجمعیت فقیــر ایران 
در ســال1۳۹0 است که 
به  حــدود 2۳میلیون نفر 
در ســال1۳۹۹ رســیده 
است؛ روند فقر در دهه۹0 
صعودی بوده، به شــکلی 
که میــزان فقــر رقمی 
حدود 5.26درصد است و 
جمعیت فقیر 2برابر شده 
است؛ کارشناسان مستقل 
برآنند که اوضاع از آنچه در 
منعکس  آمارهای رسمی 

می شود وخیم تر است.

یک سوم 

درآمد سرانه درآمار دفتر 
مطالعات رفــاه اجتماعی 
وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی نشــان می دهد 
که تــا پایان دهــه۹0، از 
دست رفته است و در این 
بازه زمانی میانگین رشد 
اقتصــادی در ایران یک 
تورم  میانگیــن  درصد، 
1۸درصد و نرخ مشارکت 
جمعیــت  اقتصــادی 
4۳درصــد بوده اســت. 
درحالی که میانگین رشد 
اقتصادی جهان ۳درصد، 
میانگین تــورم ۳درصد و 
میانگین مشارکت اقتصادی 

64درصد بوده است.

 10درصد 
 

نرخ تــورم در دهه1۳۹0 
تنها در 2ســال ۹5 و ۹6 
بوده است. در این گزارش 
خط فقر در ســال1۳۹۹ 
به طور متوســط برای هر 
فــرد یک میلیــون و50 
هزارتومان، میانگین هزینه 
ماهانه خانوار 4نفره شهری 
5 میلیون و1۷۸ هزار تومان 
و میانگین هزینه ســرانه 
ماهانه خانوار روســتایی 
2میلیون و۸۳۹ هزار تومان 

درنظر گرفته شده است.

28درصد 

خانوارهای فقیر براساس 
آمارهــا، یعنــی حدود 
5.۷میلیــون از تعــداد 
خانوارهای دریافت کننده 
یارانه را تشکیل می دهند. 
تعداد خانوارهای متوسط 
حدود 5.15میلیون و تعداد 
خانوارهای برخوردار حدود 
6.1میلیون است. از میان 
خانوارهــای فقیر حدود 
2میلیون و400هزار خانوار 
تحت پوشــش نهادهای 
حمایتی هســتند و حدود 
تحت  خانــوار  5میلیون 
پوشش هیچ نهاد حمایتی 

نیستند.

3ویژگی 

 خانوارهای فقیر این بوده 
که تحت پوشش نهادهای 
حمایتی باشند، در 5دهک 
اول باشــند یا فاقد درآمد 
ثابت باشند. منظور از آنکه 
فاقد درآمد ثابت باشند آن 
است که هیچ عضوی از آن 
خانوار بیمه پرداز نباشــد. 
بنابراین ایــن خانوارها یا 
بیکار هســتند یا دارای 
مشاغل غیررسمی که بیمه 

پردازی ندارند.

32درصد 

نرخ فقر در ســال۹۸ بوده 
است. این یعنی در این سال 
از هر ۳ ایرانی یک نفر زیر 
خط فقــر زندگی می کند. 
بر این اســاس از جمعیت 
۸4میلیونی ایران بیش از 
26میلیون نفر زیر خط فقر 

زندگی می کنند. 

آماده باش برای نجات از ترافیکنور جدید ایران در مدار لئو 

 ماهواره ایرانی »نور۲« توسط 
 ماهواره بر قاصد که آن هم ساخت ایران است

در مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین قرار گرفت

تعدادی از شهروندان در گفت وگو با همشهری 
از وضعیت جابه جایی مسافر در روزهای بارانی و 

پرترافیک پایتخت صحبت کردند


