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آیادرآمدهاکفافهزینهزندگیرامیدهند؟

زیر  و  روی خط فقر

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:15/45- 15/15

متوسط هزینه ناخالص ساالنه خوراکی ها و آشامیدنی های یک خانوار 
ایرانی است. در واقع بر اساس این آمار یک خانواده ماهیانه 690.000 هزار 
تومان برای خرید خوراکی و آشامیدنی صرف کرده اند. سهم این مبلغ از 
هزینه های ساالنه 23.6 درصد است که این رقم در سال گذشته بیشتر 

بوده و عدد 24.6 را نشان می دهد. 

متوسط هزینه ناخالص ساالنه مسکن،آب، برق، گاز و سایر سوخت های یک 
خانوار ایرانی برآورد شده اســت. در این آمار سهم مستاجران مشخص شده 
و آنهایی که صاحب خانه بوده اند به جمع کل هزینه مســکن اضافه شــده 
اند. یعنی ماهیانه یک میلیون تومان به جیب اجاره نشین هافرو رفته است. 
سهم این مبلغ از هزینه های ســاالنه  35 درصد برآورد شده که این رقم در 
 سال گذشته 33.4 را نشان می دهد و نشان دهنده افزایش نرخ اجاره بها در 

کشور است.

متوسط هزینه ناخالص ساالنه پوشاک و کفش یک خانوار ایرانی است. به 
تعبیری دیگر یعنی یک خانواده ماهیانه 125 هزار تومان برای خرید پوشاک 
و یا کفش صرف کرده اند. سهم این مبلغ از هزینه های ساالنه 4.5 درصد 
است که در سال گذشته سهم هزینه هایی که مردم برای خرید پوشاک و 

کفش صرف کرده بودند بیشتر بوده و رقم 4.6 را نشان می دهد.

متوسط هزینه ناخالص ساالنه حمل و نقل یک خانوار ایرانی است. تعداد 
زیادی از مردم برای رفت و آمد از تاکسی، مترو و اتوبوس استفاده می کنند 
و این رقم نشــان می دهد ماهیانه 300 هزار تومان از درآمد یک خانوار به 
سیستم حمل و نقل اختصاص داده می شود. سهم این مبلغ از هزینه های 
 ساالنه 10.2 درصد بوده که این رقم در سال گذشته  10.4 بوده است و نشان 
می دهد که هزینه سیســتم حمل و نقل در ســال 94 نسبت به سال 93 

افزایش داشته است.

متوسط هزینه ناخالص ساالنه بهداشــت و درمان یک خانوار ایرانی است. 
این رقم نشان می دهد ماهیانه 166 هزار تومان از درآمد یک خانوار صرف 
خدمات درمانی و بهداشتی می شود. سهم این مبلغ از هزینه های ساالنه 
5.8 درصد بوده که این رقم در سال گذشته  5.8 بوده است و نشان می دهد 

که در این حوزه هزینه های سال 93 و 94 تغییری نداشته اند.

متوسط هزینه ناخالص ساالنه تحصیل یک خانوار ایرانی است. این 
رقم نشان می دهد ماهیانه 54 هزار تومان از درآمد یک خانوار صرف 
 تحصیل و آموزش می شود. ســهم این مبلغ از هزینه های ساالنه
 5.8 درصد بوده که این رقم در ســال های 93 و 94 نیز برابر با 1.9 
درصد اســت که مانند بخش خدمات بهداشــتی و درمانی نشان 

دهنده ثبات هزینه در سال های متوالی است.

متوسط هزینه ناخالص 
ساالنه یك خانوار  و مقایسه 
درصد توزیع هزینه ها در 

سال های 93 و 94

برداشتاول
»ماژیــک« جزو اقالم و هزینه هــای ضروری برای 
طالفروشی هاست؛ آنها هرروز باید قیمت قبلی را پاک 
کنند و نرخ جدید را روی تابلوها و اتیکت های شــان 
بنویســند! درواقع جزیی ترین هزینه ای که این روزها 
به جیب صاحبان این مشــاغل رفتــه همین ماژیک 
است وگرنه عدد و رقم های روی تابلوی اعالنات شان 
شبیه فیش های حقوقی، نجومی شده است. از دیگر 
ســو در یک ماه گذشته گوشــت گران تر شد، دالر و 
طال سیر صعودی داشتند و میوه های دستچین شده 
ریال به ریال بــاال رفتند. اتفاقی که ســوال مهمی را 
طرح می کند: »با نوسان هرروزه قیمت کاالهایی که 
برخی های شان جزو اقالم ضروری زندگی هستند، ما 

هر ماه چقدر پول کم می آوریم؟«
برداشتدوم

آمارهای رســمی بانک مرکزی می گوید  سال 94 
هزینه متوســط ماهانه یک خانوار در ایران 2 میلیون 
و 850 هزار تومــان و درآمد 2میلیــون و 900هزار 
تومان بوده اســت. با این تعریف 50 هــزار تومان هم 
سود کرده ایم! اما هزینه و درآمدهایی که از این جامعه 
آماری به دست آمده چندان ایده آل به نظر نمی رسد، 
چراکه این حســاب وکتاب های آماری خانوارهایی را 

مورد بررسی قرار داده که هزینه ها و درآمدهای شان 
متفاوت است. دخانیات، هزینه های تفریحی و هزینه 
اجاره مســکن که بین صاحب خانه ها و مستاجران  و 
همچنین شــهرهای مختلف کشــور متغیر است، از 
مواردی اســت که به صورت جزیی تــر این داده های 
آماری را باال و پایین می کنــد. اگرچه همه این موارد 
بــه تفکیک در جدول آمار  ســال 94 مــورد ارزیابی 
قرار گرفته اما زبان ســاده تر این آمارهای رسمی در 
مقایســه با واقعیتی که جامعه را به شــدت با شکاف 
بین درآمدها و هزینه ها روبه رو کرده یک چیز را نشان 
می دهد: »آخر هر ماه  درصد زیادی از خانواده ها پول 

کم می آورند.«
به عقیده کارشناســان اقتصادی در سال های اخیر 
پیشــی گرفتن تورم از درآمدها و پایین بودن سطح 
دســتمزدها یکی از مهم ترین دالیلی است که سفره 
مردم را تنگ تر کرده است. در گزارش های رسمی که 
مرکز آمار و بانک مرکزی منتشــر کرده اند، مشخص 
شده که از  سال 85 تا 94، خانوارهای ایرانی در مصرف 
پوشــاک، درمان، مواد پروتئینی، لبنی، حتی میوه و 
مواد نشاسته ای مانند برنج و نان صرفه جویی کرده اند.

بحراننیازهایاولیه
شــکاف عمیقــی بیــن درآمدهــا و هزینه های 

خانوارهایی که با اعالم نــرخ 12.2 درصدی بیکاری 
در کشور تکلیف شان را سخت تر کرده، افتاده، به این 
معنی که تعداد زیــادی از خانواده های ایرانی تحت 
تکفل یک نان آور هســتند. شــکافی که در آخرین 
گزارش های مرکــز آمار و بانک مرکــزی حکایت از 
دســتمزد 800 هــزار تومانی مشــموالن قانون کار 
دارد. درواقع حاال که هزینه هــای ناخالص خانوارها 
حــدود 2 میلیون و800 هزار تومان اعالم شــده هیچ 
منطقــی نمی تواند تکلیف زندگــی 13ونیم میلیون 
نفر کارگــری را که تنهــا منبع درآمدشــان همین 
حقوق کارگری اســت، بســنجد، به طوری که حتی 

اگر افزایش 14درصدی مزد در ســال جاری را نیز در 
نظر بگیریم باز هم به فاصله معناداری در مابه تفاوت 
حقوق ماهانه کارگــران و افزایش هزینه های زندگی 
دســت پیدا خواهیم کرد، چراکه این افزایش حقوق 
تنها 120هزارتومان به حقوق ماهانه کارگران افزوده 
است. اما براساس برآورد هزینه های زندگی در همین 
 ســال  به هزینه های زندگی  یک کارگــر 260هزار 

تومان افزوده شده است. 
درواقع همین فشارهای مضاعف به وضع معیشت 
مردم هم باعث شــده تا طبق آمارهای رسمی آنها در 
خرید برخی از کاال های مصرفی و خدمات بهداشتی 

و درمانــی صرفه جویــی کنند. نابســامانی در نظام 
اقتصادی کشــور و به تبع بازار کار چنان زهر خود را 
ریخته که بســیاری از خانواده های ایرانی تاوان آن را 

پس می دهند.
آیامردمبهخطفقررسیدهاند؟

درست مثل قطعه های یک پازل، جیب مردم هم به 
وضع فروش نفت، تحریم ها و تعدیل قیمت ها وابسته 
اســت. با این حال وضع اقتصادی خانوارهای ایرانی 
که برای گذران زندگی شــان مجبور به صرفه جویی 
شده اند باعث شده هیچ رضایتی از زندگی مالی شان 
نداشته باشــند. با این تفاسیر از آن جایی که خط فقر 
در کشــور به دلیل دارا بودن متغیرهــا و فاکتورهای 
متفاوت به صورت دقیق تعریف نشده، تعداد زیادی از 
مردم به دلیل از دســت دادن قدرت خرید، خودشان 
را خانواده هایی زیر خط فقــر می دانند. اما در تعریف 
جهانی، خط فقر یا آستانه فقر حداقل درآمدی است 
که برای زندگی در یک کشــور خاص درنظر گرفته 
می شود و هزینه کل و درآمد کل نیز دو شاخص بسیار 
مهم این محاسبه هستند. اگرچه خط فقر نیز دارای 
انواع گوناگون اســت اما کلیات این مبحث به کسانی 
اشــاره دارد که حتی قادر به فراهم کــردن نیازهای 

اساسی سالمت جسم و تغذیه مناسب نیز نیستند.

با این تعریف اما از  ســال 86 به بعد آمار رسمی در 
رابطه با تعداد افراد زیر خط فقر کشــور و همچنین 
رقم تعیین کننده آن اعالم نشــده اســت. اگرچه در 
این وقفه 9ساله از توقف اعالم خط فقر، کارشناسان 
زیادی خط فقــر را با توجــه به نرخ تــورم و برآورد 
آمارهای هزینــه و درآمد خانوارهــا ارقامی بیش از 
2 میلیون و حتی در مرز 3 ونیم میلیون تخمین زدند. 
اما در آخرین گزارش هــا مرکز پژوهش های مجلس 
در گزارشــی با اســتناد به این که مراجع غیررسمی 
خط فقر در  ســال 95 را برآورد کرده انــد، این رقم را 

یک میلیون و 800 هزار تومان اعالم کرد.
رقمی که باز هــم در چرخه حســاب وکتاب های 
13ونیم میلیــون کارگــر بــا درآمــدی معــادل 
800هزارتومان و هزینه هایی در مرز 3 میلیون تومان 
سوالی پیچیده را در اذهان مردم طرح می کند؛ آیا ما 
با احتساب همین دودوتا چهار تا هایی که در آخرین 
آمارهای رسمی و غیررســمی اعالم شده است، زیر 

خط فقر هستیم؟
امروز صفحه »یک پرســش چند پاسخ« در رابطه 
با شــکاف بین درآمدها و هزینه های زندگی اقشــار 
مختلف جامعه در گفت وگو با کارشناسان اقتصادی 

به این پرسش پاسخ می دهد.
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خط فقر یک مســـله ملی اســت. این خط درســت 
مثل ماهیت نامــریی اش واقعیت را نیز نمی تواند به 

صورت مریی نشان دهد.
 اگرچه در برخی از کشــورهای پیشــرفته جهان 
محاسباتی که باعث شکاف بین درآمدها و هزینه های 
مردم می شــود، توســط برخی از مراجع به صورت 
رسمی اعالم می شود اما در ایران به دلیل چالش ها و 
متغیرهایی که در شهرها و استان های مختلف وجود 
دارد نمی توان نرخ دقیق و مشخصی را برای خط فقر 
اعالم کرد، به این معنی کــه درآمدها و هزینه ها که 
جزو فاکتورهای اصلی برآورد خط فقر هســتند، در 
حوزه هــای مختلف جغرافیایی متفاوت اســت، مثال 
خط فقر در تهران با خط فقر در سیستان وبلوچستان 
یک رقم مشــابه نیســت. میزان درآمد در پایتخت، 
نرخ اجاره بها، کاال و اقالم خوراکی در این دو اســتان 
متفاوت است و نمی توان این دو را با یکدیگر مقایسه 
کرد. هرچند براســاس آخرین گزارش ها 11 درصد 
مردم ایران زیر خط فقر مطلــق و 30 درصد زیر خط 
فقر نســبی هســتند. خط فقر مطلق و شدید عبارت 
اســت از مقدار درآمدی کــه برای تـمیــن حداقل 
نیازهای فردی در یک جامعه الزم است و عدم تـمین 
آن موجب می شود فرد مورد بررســی به عنوان فقیر 

درنظر گرفته شــود.  افرادی که زیــر خط فقر مطلق 
قرار دارنــد، توانایی تـمین حداقل نیازهای اساســی 
خود را ندارند و به طور مطلق فقیر محسوب می شوند. 
خط فقر نسبی عموما به صورت درصد معینی از آمار 
توزیع درآمد یا هزینه جامعه در نظر گرفته می شود و 
افرادی که درآمد یا هزینه آنها پایین تر از این آستانه 
قرار می گیرد، فقیر محسوب می شوند. افرادی که زیر 
این خط فقر قرار می گیرند، فقیر مطلق نیستند، بلکه 
در مقایســه با ســایر افراد جامعه که از این محاسبه 

عبور کرده اند، فقیر به حساب می آیند.
با این حــال، فرمول به دســت آوردن خط فقر در 
وزارت راه موجود اســت اما به طورکلی کســانی که 
حداقل معیشت روزانه خوراک را به دست نیاورند در 
زمره خط فقر مطلق قرار می گیرند و کسانی که برای 
اداره زندگی شان از نظر مالی به تنگنا می افتند، دچار 

فقر نسبی شده اند.
خط فقر و تعیین میزان آن در کشــور یک موضوع 
بسیار چالش برانگیز است. این پدیده ابعاد گسترده ای 
دارد که اگرچه در رابطه با یک خانوار تعریف می شود 
امــا درآمدها و هزینه های این خانــوار به اقتصاد کل 
کشور وابسته اســت. درواقع  می توان به این موضوع 
نیز اشــاره کرد که اگر درحال حاضــر تولید ناخالص 
داخلــی)GDP( ایران 450 هزار میلیارد دالر اســت 
اما در ایاالت متحده آمریکا این رقم براســاس برابری 
 )Purchasing power parity( قدرت خریــد
ایران اســت. این تفاوت باعث می شــود کــه تولید 

ناخالص داخلی کشــور  هــزار و 300 میلیــارد دالر 
برآورد شــود. این رقم تقریبا 2و نیــم برابر کمتر از 
رقمی اســت که در ایران برآورد شده، چراکه درواقع 
ارزش قیمت دالر و برابری قــدرت خرید در ایران با 
آمریکا متفاوت اســت. همان طور که در ظرف 3 سال 
گذشــته بخش بهداشــت تقریبا برای مــردم ایران 
رایگان شده و وضع بهداشت در کشــور کامال از زیر 
خط فقر بیرون آمده اســت، بنابراین شاید براساس 
داده ها و اطالعات موجــود از متغیرها و فاکتورهایی 
که در هزینه های مردم وجــود دارد، درواقع این خط 
حاصل نوســانات درآمد ایرانی ها نسبت به خودشان 
اســت. مثال آمارهای رسمی نشــان داد فاصله بین 
سال های 84 تا 92 قدرت خرید کارمندان 73 درصد 
و در فاصله بین ســال های 89 تــا 92 قدرت خرید 
کارگران 35 تا 40 درصد کاهش داشــته اســت. اما 
این محاسبه نمی تواند به همه حوزه های جغرافیایی 
کشور  تعمیم داده شــود، چرا که مثال کیفیت برخی 
از کاالهــا در تهران با زابل یکســان نیســت یا مثال 
خانه های زابل ممکن اســت برای افــراد آن منطقه 
خانه خوبی محسوب شــود اما همان خانه در تهران 
خانه فقیرانه ای محسوب شــود. این اختالفات باعث 
می شــود در رابطه با خط فقر معیارهــای متفاوتی 
وجود داشته باشد و به خاطر عدم تفاهم دستگاه های 
مختلف بر ســر مقایســه و جامعه آمــاری زیر خط 
 فقر نزدیک به یک دهه اســت که آمار رســمی اعالم 

نشده است. 

راهحلخروجازخطفقر
حسین راغفر
اقتصاددانوپژوهشگر
فقروعدالتاقتصادی

خط فقر درواقع رابطه ای است که به کمک آن می توانیم 
خانوارها را از یکدیگر تفکیک کنیم. خانوارهایی که دچار 
محرومیت هایی هستند که حتی سالمت شان نیز به خطر 
افتاده اســت. با این تعریف باید گفت کشورهای مختلف 
دنیا خروج از فقر را در دستور کارشان قرار داده اند و خط 
فقر تنها یــک تعریف برای تفکیــک خانوارهای مختلف 

یک جامعه است.
فقر چالش مهمی برای همه کشــورهای دنیاســت در 
کشور ما نیز متاســفانه دولت های مختلف از اعالم خط 
فقر خودداری کرده اند. البته یکــی از اصلی ترین دالیل 
این امر این اســت که افزایش فقر نشانه شکست دولت ها 
و کاهش فقر نشــانه موفقیت دولت ها خواهد بود. با این 
حال، سیاست های اقتصادی که به خصوص بعد از جنگ 
تحمیلی عراق با ایران در کشــور اتخاذ شــد و همچنین 
فسادهای گسترده ای که در دولت نهم و دهم پیش  آمد، 
فقر را در کشــور افزایش داد. اتفاقی که چنان در کشور 
ریشه دوانده که حتی با تغییر دولت نیز همچنان دامنگیر 
کشور اســت و روند افزایشــی را پشت ســر می گذارد. 
بنابراین ریشــه اصلی فقر را باید در سیاست های اصلی 

دولت ها بررسی کرد.  
هر چند خط فقر یک مســـله عمومی است و در همه  
جای دنیا به خصوص کشــورهای جهان ســوم یا درحال 

توســعه وجود دارد اما راهکارها و سیاســت های زیادی 
برای خروج از این مرز نیز وجــود دارد که هر دولتی  باید 
به آنها توجه کند. اما اتفاق ســاده ای کــه در برابر همه 
پیچیدگی هــای محاســباتی خط فقــر و تعیین میزان 
درآمدها و هزینه های ناخالــص خانوارهای ایرانی وجود 
داد، راه حل ســاده خــروج از فقر اســت. درواقع راه حل 
خروج از تله فقر کامال روشــن اســت. موثرترین راه حل 
برای مبارزه با فقر، ایجاد شغل و اشتغالزایی است. درواقع 
باید گفت به جــای این که منابع زیادی اتالف شــوند و 
فرآیندهایــی مثل پرداخــت یارانه در کشــور به کمک 
مردم بیاید  بایــد راه حلی منطقی تــر را در پیش گرفت. 
به این معنی که شــاید یارانه تنها بایــد به گروهی تعلق 
می گرفت که  توانایــی انجام کار را ندارنــد، در غیراین 
صــورت یارانه ها باید صــرف اموری برای خلق شــغل و 
ایجاد فرصت های شغلی شوند. از این طریق افراد زیادی 
وارد بازار کار می شــوند و با اتکا به توان و تالش خودشان 
می توانند نیازهای شان را رفع کنند، نه این که وابسته به 
سیاست های حمایتی باشــند. چنانچه امروزه با مبتنی 
بودن به این روش می بینیم که در آمارهای رسمی فاصله 
بین هزینه و درآمد خانوارها زیاد نیســت. با این تفاسیر 
کشورهایی که سیاست های حمایتی از فقرا را با پرداخت 
شــیوه هایی مثل یارانه به مردم در پیش گرفته اند، عمال 
شکســت خورده اند و برعکس کشورهایی که برای اقشار 
مختلف جامعه شــغل ایجاد کرده اند و تـکید بیشتری به 
اشــتغالزایی داشته اند، توانســته اند فقر را در کشورشان 

کاهش دهند.

12.300.000تومان 8.300.000تومان

3.600.000تومان1.500.000تومان

2.000.000تومان 650.000تومان
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