قرار دارند .در مناطق روستایی خوشه اول به مناطق روستایی تهران
و البرز متعلق است و روستاهای دیگر استانها در میان باقی آنها
توزیع شدهاند.
خط فقر مطلق کجاست؟

بنا بر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ،خط فقر در شهرســتان
تهران در سال  ،۹۵دو میلیون و  ۷۶هزار تومان بود که در سال ۹۷
به  2میلیون و  ۷۲۸هزار تومان رسید که این ،به معنای فرو افتادن
شمار بیشتری از کمبرخورداران پایتخت در میان کسانی است که
زیر خط فقر قرار داشتند .عجیب و جالب اینکه نرخ خط فقر از بهار97
تا تابستان حدود  ۳۰۰هزار تومان افزایش یافته است.
چه در شهرستانهای بزرگ و چه در روستاها ،باال رفتن خط فقر سهم
بیشتری از آن به گروه خوراکی مربوط است و با توجه به تورم فزاینده،
پیشبینی میشود این روند تا پایان سال  ۹۷ادامه داشته باشد.
گزارش تصریح میکنــد «بعد از تهران ،با اختالف نســبتا زیادی
( ۹۰۰هزار تومان برای یک خانوار چهار نفره) حدود  ۸شهرستان
بزرگ کشور که جمعيت باالی یک ميليون نفر دارند ،نیز زیر این خط
قرار گرفتهاند .خط فقر در این شهرستانها برای خانوار چهار نفره یک
میلیون و ۸۱۰هزار تومان محاسبه شده است» .این ،یعنی افرادی که
به تهران مهاجرت میکنند یا بهسادگی به زیر خط فقر میافتند یا
باید درگیر تالشی فزاینده شوند تا اختالف  ۹۰۰هزار تومانی تهران
و دیگر شهرها را جبران کنند .جالب اینکه حتی چنین موضوعی
نتوانسته از موج مهاجرت به تهران بکاهد.
اگر معیار زمانی را تابســتان سال  ۱۳۹۷نســبت به تابستان سال
 ۱۳۹۶قرار دهیم ،بیشتر افزایش خط فقر در خوشه سبزرنگ روی
داده است .خط فقر برای این اســتانها در تابستان سال جاری به
یک میلیون و  ۴۸۹هزار تومان رســیده که نشان از افزایشی ۲۵/۸
درصدی دارد.
اما چه اســتانهایی در این خوشــه قرار دارند و ویژگیشان
چیست؟ استانهای آذربایجان غربي ،مرکزی ،خراسان شمالی،
سمنان ،لرستان ،گلستان ،مازندران ،قزوین ،زنجان ،همدان،
اصفهان ،گيالن ،هرمزگان ،بوشــهر ،کردســتان ،شهرستان
اصفهان ،سيستان و بلوچستان ،شهرستان تبریز و شهرستان
اهواز در این خوشــه قرار دارند .بخش مهمی از اســتانها و
برخی شهرستانهای محرومتر در این خوشه هستند که آن
افزایش بیش از  ۲۵درصدی در خط فقر تاثیری جدی بر شرایط
فرودستان در این استانها میگذارد و عمال جمعیت افراد زیر
خط فقر را گسترش میدهد.
هرچند در روستاها خط فقر در جاهایی مانند تهران و البرز پایینتر
است اما نسبت افزایش نسبت به شهرها موضوعی هراسآور را رو
میکند :شدت افزایش خط فقر در مناطق روستایی بسیار بیشتر

است .در گزارش آمده است «نكته قابل توجه در خصوص مقایسه
خط فقر روستایي و شهری آن است که خط فقر روستایي در نسبت
به مدت مشابه سال قبل ،رشد بيشتری را نسبت به خط فقر سال
 1397تمامي خوشهها در تابستان شهری داشته است» .این ،ما را
به این نکته میرساند که «افزایش شدت فقر» در مناطق روستایی
بیشتر بوده یا به عبارت دیگر ،روستاییان با سرعت بیشتری به زیر
خط فقر سقوط میکنند.
راهحلها و توصیهها

نکته نخست و مهمتر از دیگر نکات این است ،با توجه به اینکه «خط
فقر در نقاط مختلف کشور دارای تفاوت زیادی با یكدیگر است ،از این
رو سياستهای حمایتي از فقرا نيز باید متناسب با شرایط هر منطقه
در نظر گرفته شود» .این نکته مهمی اســت برای سیاستگذاران.
برنامهریزی متمرکز و مرکزمحور عمال باعث تداوم و حتی تشدید فقر
و بیاثری فعالیتها برای کنترل آن میشود .کنار نهادن برنامهریزی
متمرکز به معنای بیبرنامگی یا کنار نهادن هر نوع برنامهریزی نیست
بلکه تاکید بر برنامهریزی غیرمتمرکز با توجه به شرایط خاص هر
منطقه است که همین عامل شکلی از برنامهریزی محلی/استانی
را الزامآور میکند.
با توجه به ثبــات تقریبی درآمد خانــوار در بازه مورد بررســی و
افزایش تقریبی  ۲۵درصدی خط فقــر در مناطق گوناگون ،اتخاذ
«سیاســتهای حمایتی» اهمیتی فوقالعاده مییابد .فوریت این
موضوع را باید با توجه این فاکتور لحاظ کرد که «درصد بيشــتری
از افراد جامعه به زیر خط فقر» میروند و نرخ فقر با افزایشــی ۱۵
درصدی روبهرو خواهد شــد .اما اگر این سیاســتهای حمایتی
«هدفمند» طراحی نشوند ،درست همانند برنامهریزیهای متمرکز
و مرکزگرا نهتنها اثرگذار نخواهنــد بود بلکه پیامدهای منفی دربر
خواهند داشت .معموال سیاستی که برای جبران فقر درآمدی در نظر
گرفته میشود افزایش دستمزد است ،اما اگر این افزایش با توجه به
ی سیاسی هر منطقه در نظر گرفته نشود،
شرایط جغرافیایی و اقتصاد 
تاثیری نخواهد داشت.
موضوع دیگر این است که تمرکز بر جبران مزدی کافی نیست؛ چراکه
صرفا شاغالن را درب ر میگیرد و بیکاران را بیرون میگذارد .بنابراین
سیاستهای حمایتی مزدی باید با شکلهای دیگر سیاستهای
حمایتی همراه شوند تا از یکسو کارفرمایان زیر فشار تحملناپذیر
قرار نگیرند و از سوی دیگر نیاز خانوارهای شاغل و غیرشاغل هر دو تا
حد مشخصی برآورده شود.
در پایان باید متذکر شد همه اینها ممکن نمیشوند جز با هماهنگی
نهادی و یکپارچهسازی آماری؛ دو موردی که در سه دهه اخیر زمینه
ناکامی بسیاری از سیاستگذاریها را فراهم کرده و هنوز هم چندان
مورد توجه واقع نشده است.
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 .1مرکز پژوهشهای مجلس در
گزارشی با عنوان «خط فقر ايران
در سال  ۱۳۹۵و مروری بر روش
محاسبه آن» روشی برای محاسبه
خط فقر اتخاذ کرده است .این
گزارش را میتوان با جستوجوی
همین عنوان در وبگاه مرکز
پژوهشها به دست آورد.
مجل ه تحلیلی قلمرورفاه

9

