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برآورد خط فقر 6ماهه نخست سال 1397

چكيده
با وجود اهميت باالی محاسبه خط فقر و شناسایي ویژگيهای گروههای فقير هيچ نهاد رسمي در کشور،
خط فقر را به طور عمومي منتشر نكرده و محاسبات صورت گرفته حول این متغير معموالً بهصورت
دروندستگاهي یا در مطالعات آکادميک و مقاالت و پایاننامههای دانشگاهي انجام شده است .نقطهضعف
این نوع محاسبات این است که در طول زمان پيگيری نميشود و با توجه به پایه متفاوت محاسبات در
هریک از مطالعات ،نتایج آنها قابل مقایسه با یكدیگر نيست .مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمي
تهيه و انتشار خط فقر بهصورت دورهای را در دستور کار خود قرار داده است که نتایج این مطالعات
ميتواند رهنمون مناسبي برای نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمي و دولت در سياستهای حمایتي
و فقرزدایي باشد.
برآورد خط فقر در تابستان  1397نشان از کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوار دارد .درحالي که در
بهترین حالت درآمدهای خانوار در تابستان  1397نسبت به بهار  1397ثابت مانده است ،خط فقر مطلق
برای یک خانوار چهار نفره در شهرستان تهران 300 ،هزار تومان افزایش یافته است .این رقم برای فقرا رقم
قابل مالحظهای است و لزوم توجه به سياستهای حمایتي را ميرساند .در این راستا باید توجه داشت که
هماهنگ و یكپارچهسازی سياستهای حمایتي که توسط نهادهای مختلف اتخاذ ميشود و همچنين
هدفمندی این سياستها در شناسایي گروههای نيازمند (که الزمه آن دسترسي کليه نهادهای تصميمگير
و پژوهشي به دادهها و اطالعات مربوط به خانوار است) از اهميت قابل مالحظهای برخوردار است.
مقدمه
هدف این مطالعه برآورد خط فقر مطلق است و بنابراین در تمامي قسمتهای آینده منظور از فقر ،فقر
مطلق خواهد بود .فقر مطلق را ميتوان ناتواني در کسب حداقل استاندارد زندگي تعریف کرد .فقر مطلق
عدم دسترسي به حداقلهای معيشت در جامعه را بررسي کرده و تحت تأثير توزیع درآمد در جامعه
نيست .در مطالعات مربوط به این نوع فقر به موضوع تأمين حداقل نيازهای اساسي پرداخته ميشود،
بنابراین در برخي از کشورهای پيشرفته حتي ممكن است فقير مطلق وجود نداشته باشد ،اما در
کشورهایي که دچار فقر مطلق هستند ،یعني بخشي از جامعه هنوز امكان دستيابي به حداقلهای زندگي
را ندارند ،بررسي فقر نسبي در مقایسه با فقر مطلق چندان اهميتي ندارد.
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خط فقر برای سال  1395در مطالعهای تحت عنوان «محاسبه خط فقر در سال  »1395محاسبه و
ارائه شد .این محاسبه هر سال براساس داده های خام هزینه و درآمد خانوار که توسط مرکز آمار منتشر
ميشود ،بهروزرساني شده و عدد خط فقر برای سال جدید محاسبه خواهد شد .از آنجایي که دادههای
فوق با تأخير منتشر ميشوند ،مرکز پژوهشهای مجلس تا پيش از انتشار رسمي آمارها ،به برآورد اوليه
خط فقر بهصورت فصلي با استفاده از شاخصهای قيمت استاني در گروههای مختلف هزینهای خواهد
پرداخت .در این مطالعه برآوردی از خط فقر در سالهای  1396و  1397ارائه ميشود .همچنين با
استفاده از نتایج حاصل شده از مطالعه محاسبه خط فقر در سال  1395و مشخص شدن فقرا ،سبد
مصرفي فقرا استخراج ميشود که براساس آن ميتوان نرخ تورم فقرا را نيز محاسبه و با نرخ رشد شاخص
عمومي قيمتها مقایسه کرد.
روش محاسبه
همانطور که اشاره شد ،برآورد خط فقر سالهای  1396و  1397براساس دادههای خام سال  1395و
با استفاده از شاخصهای قيمت سالهای  1396و  1397انجام شده است .برای محاسبه خط فقر در
سال  ،1395از روش «حداقل نيازهای اساسي (با تكرار)» استفاده شده است .پس از حدس اوليه دهک
دوم بهعنوان فقرا (براساس پژوهشهای اخير که اغلب آنها نرخ فقر را بين  10تا  20درصد برآورد کردند)،
استانهایي که بردارهای قيمتي آنها در دو گروه مسكن و خوراکي به یكدیگر شباهت دارند (براساس
الگوریتم  )K-meansدر یک خوشه قرار ميگيرند .در ادامه هزینه سبد معادل با تأمين 2100
کيلوکالری برای هر خوشه محاسبه و به کمک ضریب انگل (نسبت هزینههای خوراکي به کل) خانوارهای
دارای هزینه خوراکي حدود این سبد در هر خوشه ،خط فقر برای هر خوشه برآورد

گردید1.

برای برآورد خط فقر سالهای  1396و  ،1397از شاخصهای قيمت استاني به تفكيک ریز اقالم
در گروههای هزینهای استفاده شده است .محاسبه خط فقر در سال  ،1395سبدی با عنوان سبد خط
فقر به تفكيک استان بهدست داده که اقالم و وزن هرکدام در آن مشخص است .برای برآورد خط فقر در
سال  1396هزینه خانوارها در نسبت شاخص قيمت استان و گروه هزینهای (خوراکي ،پوشاک ،مسكن
و )...زمان مورد نظر به سال ( 1395که برابر  100است) ضرب شده و سایر مراحل برآورد ،مشابه با سال
 1395ادامه یافته تا مقادیر خط فقر برای سال  1396بهدست آید .در حقيقت هزینه هرکدام از اقالم
موجود در خط فقر ،در رشد قيمت آنها در سال  1396نسبت به سال  1395به تفكيک استان ضرب
شده و برآورد هزینه برای سال  1396بهدست آمده است .برای برآورد خط فقر در بهار و تابستان ،1397
 .1برای اطالعات بیشتر در این زمینه به گزارش «محاسبه خط فقر در سال  »1395مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
مراجعه شود.
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از ميانگين سه ماهه شاخصهای قيمت به تفكيک استان استفاده شده است .به طوری که برآورد خط
فقر در بهار  1397از ضرب هزینه اقالم خط فقر در رشد قيمت آنها نسبت به سهماهه اول سال 1395
بهدست آمده است .برای تابستان  1397نيز به همين صورت برآورد شده است .در نهایت برآورد خط فقر
برای بهار و تابستان  1397به تفكيک خوشهها در مناطق شهری و روستایي کشور بهدست آمد.
شایان ذکر است که شاخص قيمت استاني تنها به تفكيک شهری توسط بانک مرکزی منتشر ميشود
و ازاینرو برای برآورد خط فقر روستایي ،سبد خط فقر روستایي (که متفاوت از شهری است) در هر
خوشه و استان با شاخص قيمت آن استان ،رشد داده شده است.
نتایج
در این قسمت نتایج برآورد نرخ رشد خط فقر و همچنين نرخ تورم فقرا ارائه خواهد شد.
 .1برآورد خط فقر در سالهاي  1396و6ماهه نخست سال 1397
جداول زیر مقادیر برآورد شده برای خط فقر در سال  1396و فصول بهار و تابستان  1397و مقدار
محاسبه شده برای سال  1395در مناطق شهری و روستایي کشور را نشان ميدهد .بهعالوه ،نرخ رشد
خط فقر در هر خوشه ،متناسب با زمان معادل سال قبل نيز محاسبه شده است .منظور از نرخ رشد خط
فقر ،رشد خط فقر در سالهای بعد نسبت به بازه زماني مشابه سال قبل است که هزینه سبد خط فقر با
استفاده از شاخص قيمتها بهروزرساني شده است .با توجه به رشد قابل توجه شاخص قيمت مصرفکننده
در تابستان  1397و همچنين ادامه رشد آن در پایيز ،انتظار ميرود خط فقر در انتهای سال 1397
نسبت به سال  1395افزایش قابل مالحظهای پيدا کند .مهمترین دالیل این موضوع را ميتوان در رشد
بيشتر شاخص قيمت گروههای خوراکي نسبت به سایر گروهها در سال  1397دانست.
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جدول  .1برآورد خط فقر ماهانه و نرخ رشد آن در مناطق شهري

(هزار تومان)

خوشه

خوشه

خوشه

خوشه

اول

دوم

سوم

چهارم

سال 1395

خط فقر سرانه معادل

410

364

505

769

(محاسبه)

خط فقر خانوار چهار نفره

1109

983

1365

2076

خط فقر سرانه معادل

464

418

571

858

خط فقر خانوار چهار نفره

1253

1129

1544

2316

نرخ رشد نسبت به سال 1395

13

14/8

13/1

11/6

خط فقر سرانه معادل

486

436

599

907

خط فقر خانوار چهار نفره

1312

1180

1618

2450

نرخ رشد نسبت به بهار 1396

9/3

10/2

10/9

11/1

خط فقر سرانه معادل

551

493

670

1010

خط فقر خانوار چهار نفره

1489

1331

1810

2728

نرخ رشد نسبت به تابستان 1396

25/8

24/3

23/9

22/4

خوشهها

سال 1396
(برآورد)
بهار 1397
(برآورد)
تابستان 1397
(برآورد)
مأخذ :محاسبات تحقيق.

توضيحات :خوشهها بهترتيب شامل مناطق ذیل ميباشند :خوشه اول :استانهای مرکزی ،آذربایجان غربي،
کردستان ،بوشهر ،هرمزگان ،گيالن ،اصفهان ،همدان ،زنجان ،قزوین ،مازندران،گلستان ،لرستان ،سمنان ،خراسان
شمالي ،سيستان و بلوچستان و شهرستان تبریز ،شهرستان اصفهان ،شهرستان اهواز .خوشه دوم :استانهای
اردبيل ،خوزستان ،خراسان رضوی ،فارس ،خراسان جنوبي ،چهارمحال و بختياری ،کهگيلویه و بویراحمد .خوشه
سوم :استانهای کرمانشاه ،البرز ،قم ،تهران ،شهرستان مشهد ،شهرستان کرمانشاه ،شهرستان کرج ،شهرستان

شيراز .خوشه چهارم :شهرستان تهران.
مقادیر سرانه معادل با فرض نفر اول برابر یک ،نفر دوم برابر  0/7و نفرات بعدی برابر  0/5در نظر گرفته
شده است (خانوار چهار نفره معادل  2/7در نظر گرفته شده است).

نقشه  .1خوشهبندي مناطق شهري كشور
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براساس جدول  1باالترین خط فقر ماهيانه برای شهرستان تهران (آبي رنگ) بهدست آمده که در
سال  1395برای یک خانوار چهار نفره دوميليونوهفتادوشش هزار تومان محاسبه شده و در تابستان
 1397در حدود دوميليونوهفتصدوبيستوهشت هزار تومان برآورد شده است .نكته قابل توجه آنكه خط
فقر تهران تنها در تابستان  1397نسبت به بهار  ،1397در حدود سيصد هزار تومان برای یک خانوار
چهار نفره افزایش داشته که این موضوع ميتواند نشاندهنده قرار گرفتن افراد بيشتری در زیر خط فقر
در سال  1397نسبت به سالهای قبل باشد.
با توجه به اینكه فقرا ،نسبت به سایر افراد جامعه ،سهم بيشتری از هزینههای خود را به گروه
خوراکي تخصيص ميدهند ،پيشبيني ميشود با توجه به رشد قابل توجه شاخص قيمت برخي گروهها
(نظير گروه خوراکي) در سال  1397نسبت به سالهای گذشته ،خط فقر نيز در ادامه سال  1397با
مقدار رشد بيشتری روبهرو باشد .همچنين ،خط فقر معادل با شهریورماه  1397نيز محاسبه شد که
برای شهرستان تهران ،مقدار سرانه آن حدود  1050هزار تومان و برای خانوار چهار نفره حدود 2850
هزار تومان برآورد شد.
بعد از تهران ،با اختالف نسبتاً زیادی (در حدود  900هزار تومان برای یک خانوار چهار نفره) هشت
شهرستان بزرگ کشور که جمعيت باالی یک ميليون نفر دارند ،قرار گرفتهاند .در این شهرستانها ،خط
فقر در تابستان  ،1397یکميليونوهشتصدوده هزار تومان برای خانوار چهار نفره برآورد شده که نسبت
به بهار  ،1397افزایشي در حدود  200هزار تومان داشته است .باید توجه داشت که  200هزار تومان
افزایش در هزینه سبد خط فقر ،برای فقرا رقم بسيار قابل توجهي است زیرا بهطور معمول مشاغل این
گروههای درآمدی در دسته مشاغل با بهره وری پایين و با درآمد ثابت قرار دارد که به سختي افزایش
درآمد در آنها رخ خواهد داد.
همچنين نگاهي به جدول  1نشان ميدهد که بيشترین نرخ رشد خط فقر در تابستان  1397نسبت
به تابستان  ، 1396در خوشه سبز رنگ که در رده سوم رقم خط فقر است رخ داده .خط فقر برای
استانهای موجود در این خوشه در تابستان  1397به یک ميليون و چهارصدوهشتادونه هزار تومان
رسيده که رشد  25/8درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
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جدول  .2برآورد خط فقر ماهيانه و نرخ رشد آن در مناطق روستایي

(هزار تومان)

خوشه

خوشه

اول

دوم

سوم

سال 1395

خط فقر سرانه معادل

432

233

219

276

(محاسبه)

خط فقر خانوار چهار نفره

1167

631

592

746

543

خط فقر سرانه معادل

489

272

254

316

249

خط فقر خانوار چهار نفره

1322

735

686

853

674

نرخ رشد نسبت به سال 13/3 1395

16/4

15/8

14/4

24/1

خط فقر سرانه معادل

513

283

263

330

250

خط فقر خانوار چهار نفره

1386

764

712

893

676

نرخ رشد نسبت به بهار 10/6 1396

9/3

11/5

11/4

12/3

خط فقر سرانه معادل

584

325

304

385

289

تابستان 1397

خط فقر خانوار چهار نفره

1578

879

822

1039

781

(برآورد)

نرخ رشد نسبت به تابستان

25

28/6

28/4

30/4

30/2

خوشهها

سال 1396
(برآورد)
بهار 1397
(برآورد)

1396

خوشه خوشه

خوشه

چهارم

پنجم

201

مأخذ :همان.
توضيحات :خوشهها به ترتيب شامل استانهای ذیل هستند :خوشه اول :تهران ،البرز .خوشه دوم:
خوزستان ،چهارمحال و بختياری ،هرمزگان ،گيالن ،کرمان ،فارس ،لرستان ،گلستان ،مازندران ،بوشهر ،خوشه
سوم :آذربایجان شرقي ،کردستان ،یزد ،خراسان جنوبي ،مرکزی ،همدان ،اردبيل ،سمنان ،خراسان رضوی،
آذربایجان غربي ،خراسان شمالي ،خوشه چهارم :زنجان ،کرمانشاه ،اصفهان ،قم ،قزوین .خوشه پنجم:
سيستان و بلوچستان ،ایالم ،کهگيلویه و بویراحمد.
مقادیر سرانه معادل با فرض نفر اول برابر یک ،نفر دوم برابر  0/7و نفرات بعدی برابر  0/5در نظر گرفته
شده است (خانوار چهار نفره معادل  2/7در نظر گرفته شده است).

نقشه  .2خوشهبندي مناطق روستایي كشور
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خط فقر در مناطق روستایي که در جدول  2نشان داده شده ،اختالف معناداری با مناطق شهری دارد.
بيشترین خط فقر برای مناطق روستایي تهران و البرز بهدست آمده که برای تابستان  ،1397یک
ميليونوپانصدوهفتادوهشت هزار تومان برآورد شده است .بعد از آن مناطق روستایي خوشه سبز رنگ
(زنجان ،کرمانشاه ،اصفهان ،قم و قزوین) با اختالف قابل توجهي ( 539هزار تومان برای خانوار چهار نفره)
قرار دارند.
نكته قابل توجه در خصوص مقایسه خط فقر روستایي و شهری آن است که خط فقر روستایي در
تمامي خوشهها در تابستان  1397نسبت به مدت مشابه سال قبل ،رشد بيشتری را نسبت به خط فقر
شهری داشته است .این موضوع ميتواند نشاندهنده افزایش شدت فقر در این مناطق باشد.
 .2نرخ تورم فقرا
از دیگر نتایج بهدست آمده از این مطالعه ،استخراج سبد مصرفي فقرا و محاسبه نرخ تورم فقراست.
منظور از تورم فقرا ،رشد قيمت سبد مورد استفاده همه فقراست .یعني سبد مصرفي خانوارهایي که زیر
خط فقر قرار دارند استخراج شده و با توجه به شاخص قيمتها ،رشد آن محاسبه شده است .بر اساس
مطالعه محاسبه خط فقر در سال  ،1395خانوارهای فقير شناسایي شده و سبد مصرفي آنها استخراج
شده است .این سبد به عنوان سبد فقرا در نظر گرفته شده و نرخ رشد هزینه این سبد ،نرخ تورم فقرا را
بهدست خواهد داد .نرخ تورم فقرا در کنار نرخ تورم کل به تفكيكي هر خوشه و مناطق جغرافيایي در
جداول زیر ارائه شده است.
نرخ تورم محاسبه شده برای فقرا در بهار و تابستان  1397نشان ميدهد که هرچند اختالف اندکي
بين نرخ تورم فقرا و تورم کلي وجود دارد ،اما در هر صورت تورم فقرا کمتر از تورم کلي در هر خوشه
بهدست آمده که با نتایج تورم دهكي مرکز آمار که تورم دهک اول را کمتر از دهک دهم ميداند نيز
هماهنگي دارد.
هرچند مقایسه نرخ تورم فقرا با نرخ تورم کل در هر خوشه ،اختالف اندک بين نرخ تورم فقرا با نرخ
تورم کل و کم تر بودن رشد قيمت کاالهای مورد استفاده فقرا نسبت به کل خوشه را نشان ميدهد ،اما
این اختالف بسيار جزئي و غيرقابل اهميت است.
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جدول  .3نرخ تورم كل و فقرا در مناطق شهري
نرخ تورم
فقرا در سال
خوشه

 1396نسبت
به سال
1395

نرخ تورم
كل در هر
خوشه در
سال 1396
نسبت به
سال 1395

نرخ تورم
فقرا در بهار
 1397نسبت
به بهار
1396

نرخ تورم
كل در هر
خوشه در
بهار 1397
نسبت به
بهار 1396

نرخ تورم فقرا
در تابستان
 1397نسبت
به تابستان
1396

(درصد)

نرخ تورم كل
در هر خوشه
در تابستان
 1397نسبت
به تابستان
1396

خوشه اول

9/9

9/7

10/2

10/4

25/4

26/3

خوشه دوم

10/3

9/9

10/4

10/8

26/6

27/9

خوشه سوم

8/9

8/8

10

10/4

23/5

24

خوشه چهارم

10/2

10/1

10/9

11/1

23/1

23/3

مأخذ :محاسبات تحقيق.
توضيحات :خوشهها به ترتيب شامل استانهای ذیل هستند :خوشه اول :استانهای مرکزی ،آذربایجان غربي ،کردستان ،بوشهر،
هرمزگان ،گيالن ،اصفهان ،همدان ،زنجان ،قزوین ،مازندران،گلستان ،لرستان ،سمنان ،خراسان شمالي ،سيستان و بلوچستان و
شهرستان تبریز ،شهرستان اصفهان ،شهرستان اهواز .خوشه دوم :استانهای اردبيل ،خوزستان ،خراسان رضوی ،فارس ،خراسان
جنوبي ،چهارمحال و بختياری ،کهگيلویه و بویراحمد .خوشه سوم :استانهای کرمانشاه ،البرز ،قم ،تهران ،شهرستان مشهد،

شهرستان کرمانشاه ،شهرستان کرج ،شهرستان شيراز .خوشه چهارم :شهرستان تهران.
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جدول  .4نرخ تورم كل و فقرا در مناطق روستایي كشور
خوشهها

نرخ تورم

نسبت به

1

نرخ تورم كل نرخ تورم نرخ تورم كل نرخ تورم فقرا نرخ تورم كل در

فقرا در سال در هر خوشه
1396

(درصد)

9

فقرا در

در هر خوشه

در تابستان

هر خوشه در

در سال  1396بهار  1397در بهار  1397 1397نسبت تابستان 1397
به تابستان

نسبت به

نسبت به سال نسبت به نسبت به بهار

سال 1395

1395

بهار 1396

1396

1396

تابستان 1396

خوشه اول

12/2

9/1

10/3

10/6

23/2

22

خوشه دوم

9/5

9/8

9/7

9/9

26/7

24/9

خوشه سوم

10/1

9/4

10

10/3

27

26/7

خوشه چهارم

10/7

9/3

10/4

10/8

27/7

27/8

خوشه پنجم

9/8

10/9

12/5

12/8

30/4

29/6

مأخذ :همان.
توضيحات :خوشهها به ترتيب شامل استانهای ذیل هستند :خوشه اول :تهران ،البرز .خوشه دوم :خوزستان،
چهارمحال و بختياری ،هرمزگان ،گيالن ،کرمان ،فارس ،لرستان ،گلستان ،مازندران ،بوشهر ،خوشه سوم :آذربایجان
شرقي ،کردستان ،یزد ،خراسان جنوبي ،مرکزی ،همدان ،اردبيل ،سمنان ،خراسان رضوی ،آذربایجان غربي ،خراسان
شمالي ،خوشه چهارم :زنجان ،کرمانشاه ،اصفهان ،قم ،قزوین .خوشه پنجم :سيستان و بلوچستان ،ایالم ،کهگيلویه
و بویراحمد.

 .1از آنجایی که در محاسبه نرخ تورم هر خوشه از دادههای شاخص قیمت استانی بانک مرکزی استفاده شده و این دادهها تنها برای مناطق شهری محاسبه میشود ،نرخهای تورم گزارش شده در جداول روستایی،
نرخ تورم شهری در استانهایی است که در خوشهبندیهای مشخص شده روستایی قرار دارند.
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تحليل نتایج و توصيههاي سياستي
محاسبه خط فقر اگرچه گام اول مطالعات در خصوص فقر و سياستهای فقرزدایي است ،اما ميتواند
داللتهای قابل قبولي برای سياستگذار به همراه داشته باشد .محاسبه خط فقر مناطق مختلف ایران در
سال  1395و برآورد آن برای سالهای آتي و به خصوص تابستان  1397به عنوان آخرین برآورد از خط
فقر ،ميتواند به سياستگذاران در جهت رصد وضعيت فقرا کمک کند.
نگاهي به خط فقر محاسبه شده در سالهای مختلف نشان ميدهد که خط فقر در نقاط مختلف کشور
دارای تفاوت زیادی با یكدیگر است و ازاینرو سياستهای حمایتي از فقرا نيز باید متناسب با شرایط هر
منطقه در نظر گرفته شود .این سياستهای حمایتي به خصوص در شرایط اخير از اهميت بسزایي برخوردار
است .در ادامه به برخي از داللتهای سياستگذاری که از نتایج این مطالعه به دست ميآید اشاره خواهد شد:
 .1لزوم سياستهاي حمایتي
افزایش قابل توجه نرخ تورم در سال  1397باعث شده تا خط فقر و همچنين هزینه سبد مصرفي فقرا
افزایش یابد .خط فقر در بهار  1397نسبت به بهار  1396در مناطق مختلف کشور بين حدود  9تا 11
درصد رشد داشته و این رشد برای تابستان  1397نسبت به تابستان  1396به حدود بين  22تا 25
درصد رسيده است.
از طرف دیگر نكته قابل توجه آن است که خط فقر در تابستان  1397نسبت به بهار  1397نيز رشد
قابل مالحظهای داشته ،به طوری که برای مثال در شهرستان تهران ،خط فقر در تابستان نسبت به بهار 11
درصد و در برخي دیگر از خوشهها بيش از  13درصد رشد داشته است .این در حالي است که طي این بازه
زماني به طور معمول درآمد خانوار در بهترین حالت ثابت است و یا حتي به واسطه از دست دادن شغل ممكن
است با کاهش نيز مواجه شده باشد .بنابراین با توجه به رشد خط فقر و افزایش خط فقر در حالي که درآمد
خانوار ثابت است ،ميتوان انتظار داشت که درصد بيشتری از افراد جامعه به زیر خط فقر رفته باشند و نرخ
فقر نسبت به رقم حدود  15درصدی در سال  ،1395با افزایش مواجه شده باشد.
همچنين با توجه به روند فزاینده شاخص عمومي قيمتها در حالي که پيشبيني ميشود تا پایان
سال  1397نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود بين  40تا  50درصد برسد ،خط فقر در ماههای آینده
مجدداً افزایش خواهد یافت و پيشبيني ميشود خانوارهای بيشتری به زیر خط فقر بروند.
در چنين شرایطي اجرای یک سياست حمایتي هدفمند از اهميت باالیي برخوردار است ،زیرا
محاسبات فوق تنها خط فقر مطلق را نشان ميدهد ،یعني بيانگر حداقل نيازهای اساسي برای زندگي
است و ازاینرو افزایش تعداد فقرا ،دارای مخاطرات جدی خواهد بود.
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 .2هدفمندي سياستهاي حمایتي
سياستهای حمایتي بهکار گرفته شده باید هدفمند باشند .در حال حاضر سياستهای حمایتي متعددی
مطرح ميشود که به نظر ميرسد از هدفندی کافي برخوردار نباشند .برای مثال در خبرها عنوان شده
که خانوارهایي که درآمدهای ماهيانه آنها کمتر از سه ميليون تومان است مورد حمایت قرار خواهند
گرفت ،و یا سياست افزایش حداقل دستمزد در طول سال مطرح ميشود.
نگاهي به جداول  1و  2نشان ميدهد که رقم خط فقر در کل کشور پراکندگي زیادی دارد .به طوری
که برای مثال در شهرستان تهران خط فقر در حدود  3/5برابر خط فقر در نقاط روستایي استانهای قرار
گرفته در خوشه زردرنگ مناطق روستایي (استان سيستان و بلوچستان ،کهگيلویه و بویراحمد و ایالم) است.
این موضوع نشان ميدهد که یک سياست حمایتي یكسان نباید در کل مناطق کشور به اجرا گذاشته شود.
در خصوص سياستهای حمایتي مانند افزایش حداقل دستمزد نيز باید توجه داشت که هرچند با
توجه به افزایش قابل توجه قيمتها در سال  1397باید حداقل دستمزد در سال  1398افزایش یابد ،اما
شایان ذکر است که اوالً با توجه به پراکندگي قابل توجه خط فقر در نقاط مختلف کشور ،دستمزدها نيز
باید در مناطق مختلف متفاوت باشد .به طوری که افزایش قابل توجه حداقل دستمزد در مناطقي که
خط فقر پایينتری دارد ممكن است به علت تحميل هزینه اضافي به کارفرما ،موجبات اخراج کارگران را
فراهم کرده و فقر بيشتری را به همراه داشته باشد .ثانياً ،رفاه از دست رفته خانوار در اثر افزایش قابل
توجه نرخ تورم و همچنين باالرفتن خط فقر ،تنها از طریق دستمزدها قابل جبران نيست و الزام واحدهای
توليدی به افزایش شدید دستمزدها در شرایط فعلي کشور ميتواند منجر به بدتر شدن وضعيت توليد و
حني تعطيلي واحدهای توليدی شود .بنابراین دولت باید بخش قابل توجهي از این رفاه از دست رفته را
از طریق سياستهای حمایتي که بر خالف سياست افزایش حداقل دستمزد تنها شامل شاغالن نشده و
بيكاران را نيز دربردارد ،جبران کند.
 .3هماهنگسازي سياستهاي حمایتي
در حال حاضر اخبار متعددی از طراحي سياستهای حمایتي توسط نهادهای مختلف شنيده ميشود.
برای مثال مجلس ،سازمانهای حمایتي مانند کميته امداد ،بهزیستي و ...و حتي وزارتخانههای مختلف
دولت مانند وزارت رفاه ،وزارت صنعت و ...سياستهای مختلف حمایتي را در دستورکار خود قرار داده و
از دادههای آماری مختلفي به منظور شناسایي خانوارهای فقير استفاده ميکنند.
موضوع مهمي که باید به آن توجه شود ،یكپارچهسازی آمار و اطالعات مربوط به فقر و دادههای
مربوط به درآمدها و سایر اطالعات خانوار است .دراین راستا در مرحله اول دسترسي همه نهادهای
سياستگذار و پژوهشي به این دادهها باید صورت گرفته و در مرحله دوم با هماهنگي نهادهای مسئول،
سياستهای متناسبي اتخاذ شود.
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