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 1397ماهه نخست سال 6برآورد خط فقر 
 

 

 

 

 چكيده

های فقير هيچ نهاد رسمي در کشور، های گروهویژگيبا وجود اهميت باالی محاسبه خط فقر و شناسایي 

صورت طور عمومي منتشر نكرده و محاسبات صورت گرفته حول این متغير معموالً بهخط فقر را به

 ضعفهای دانشگاهي انجام شده است. نقطهنامهدستگاهي یا در مطالعات آکادميک و مقاالت و پایاندرون

شود و با توجه به پایه متفاوت محاسبات در این نوع محاسبات این است که در طول زمان پيگيری نمي

های مجلس شورای اسالمي هریک از مطالعات، نتایج آنها قابل مقایسه با یكدیگر نيست. مرکز پژوهش

مطالعات ایج این ای را در دستور کار خود قرار داده است که نتصورت دورهتهيه و انتشار خط فقر به

های حمایتي سياست تواند رهنمون مناسبي برای نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمي و دولت درمي

 و فقرزدایي باشد.

که در  قدرت خرید خانوار دارد. درحالي قابل توجه نشان از کاهش 1397برآورد خط فقر در تابستان 

ثابت مانده است، خط فقر مطلق  1397نسبت به بهار  1397بهترین حالت درآمدهای خانوار در تابستان 

هزار تومان افزایش یافته است. این رقم برای فقرا رقم  300برای یک خانوار چهار نفره در شهرستان تهران، 

. در این راستا باید توجه داشت که رساندهای حمایتي را مياست و لزوم توجه به سياستای قابل مالحظه

و همچنين شود مي های حمایتي که توسط نهادهای مختلف اتخاذسازی سياستهماهنگ و یكپارچه

گير های نيازمند )که الزمه آن دسترسي کليه نهادهای تصميمها در شناسایي گروههدفمندی این سياست

 ای برخوردار است. ت( از اهميت قابل مالحظهها و اطالعات مربوط به خانوار اسو پژوهشي به داده

 

 مقدمه

 فقر فقر، از منظور یندهآ یهاقسمت يتمام در ینبنابرا و است مطلق فقر خط برآورد مطالعه ینا هدف

 مطلق فقر کرد. یفتعر يزندگ استاندارد حداقل کسب در يناتوان توانيم را مطلق فقر بود. خواهد مطلق

 جامعه در درآمد توزیع ثيرأت تحت و کرده يبررس را جامعه در معيشت یهاحداقل به يدسترس عدم

 ،شودمي پرداخته ياساس يازهاین حداقل ينتأم موضوع به فقر نوع این به مربوط مطالعات در نيست.

 در اما ،باشد نداشته وجود مطلق يرفق است ممكن يحت يشرفتهپ یکشورها از يبرخ در ینبنابرا

 زندگي هایحداقل به دستيابي امكان هنوز جامعه از بخشي یعني هستند، مطلق فقر دچار که کشورهایي

 .ندارد اهميتي چندان مطلق فقر با مقایسه در نسبي فقر بررسي ندارند، را
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محاسبه و « 1395محاسبه خط فقر در سال »ای تحت عنوان در مطالعه 1395خط فقر برای سال 

های خام هزینه و درآمد خانوار که توسط مرکز آمار منتشر دادهبراساس د. این محاسبه هر سال شارائه 

های روزرساني شده و عدد خط فقر برای سال جدید محاسبه خواهد شد. از آنجایي که دادهشود، بهمي

اوليه  برآوردهای مجلس تا پيش از انتشار رسمي آمارها، به شوند، مرکز پژوهشفوق با تأخير منتشر مي

خواهد  ایهای مختلف هزینههای قيمت استاني در گروهصورت فصلي با استفاده از شاخصبهخط فقر 

د. همچنين با شوارائه مي 1397و  1396های ی از خط فقر در سالبرآوردپرداخت. در این مطالعه 

و مشخص شدن فقرا، سبد  1395استفاده از نتایج حاصل شده از مطالعه محاسبه خط فقر در سال 

توان نرخ تورم فقرا را نيز محاسبه و با نرخ رشد شاخص آن ميبراساس که شود مي فقرا استخراج مصرفي

 ها مقایسه کرد.عمومي قيمت

 

 محاسبه روش

و  1395های خام سال دادهبراساس  1397و  1396های خط فقر سال برآوردطور که اشاره شد، همان

انجام شده است. برای محاسبه خط فقر در  1397و  1396های های قيمت سالبا استفاده از شاخص

استفاده شده است. پس از حدس اوليه دهک « حداقل نيازهای اساسي )با تكرار(»، از روش 1395سال 

کردند(،  برآورددرصد  20تا  10نرخ فقر را بين آنها  های اخير که اغلبپژوهشبراساس فقرا )عنوان بهدوم 

براساس در دو گروه مسكن و خوراکي به یكدیگر شباهت دارند )آنها  تيیي که بردارهای قيمهااستان

 2100سبد معادل با تأمين  گيرند. در ادامه هزینهقرار مي ( در یک خوشهK-meansالگوریتم 

های خوراکي به کل( خانوارهای کيلوکالری برای هر خوشه محاسبه و به کمک ضریب انگل )نسبت هزینه

 1.گردید برآوردود این سبد در هر خوشه، خط فقر برای هر خوشه دارای هزینه خوراکي حد

های قيمت استاني به تفكيک ریز اقالم ، از شاخص1397و  1396های خط فقر سال برآوردبرای 

، سبدی با عنوان سبد خط 1395ای استفاده شده است. محاسبه خط فقر در سال های هزینهدر گروه

خط فقر در  برآوردکدام در آن مشخص است. برای داده که اقالم و وزن هر دستن بهفقر به تفكيک استا

ای )خوراکي، پوشاک، مسكن هزینه خانوارها در نسبت شاخص قيمت استان و گروه هزینه 1396سال 

، مشابه با سال برآورداست( ضرب شده و سایر مراحل  100)که برابر  1395و...( زمان مورد نظر به سال 

کدام از اقالم دست آید. در حقيقت هزینه هربه 1396افته تا مقادیر خط فقر برای سال ادامه ی 1395

به تفكيک استان ضرب  1395نسبت به سال  1396موجود در خط فقر، در رشد قيمت آنها در سال 

، 1397خط فقر در بهار و تابستان  برآوردآمده است. برای  دستبه 1396هزینه برای سال  برآوردشده و 

                                                 
 یاسالم یشورا مجلس یهاپژوهش مرکز« 1395 سال در فقر خط محاسبه» گزارش به نهیزم نیا در شتریب اطالعات یبرا. 1

 . شود مراجعه
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خط  برآوردکه  های قيمت به تفكيک استان استفاده شده است. به طوریاز ميانگين سه ماهه شاخص

 1395ماهه اول سال از ضرب هزینه اقالم خط فقر در رشد قيمت آنها نسبت به سه 1397فقر در بهار 

خط فقر  ردبرآوشده است. در نهایت  برآوردنيز به همين صورت  1397آمده است. برای تابستان  دستبه

 آمد.  دستبهها در مناطق شهری و روستایي کشور به تفكيک خوشه 1397برای بهار و تابستان 

شود مي شایان ذکر است که شاخص قيمت استاني تنها به تفكيک شهری توسط بانک مرکزی منتشر

( در هر خط فقر روستایي، سبد خط فقر روستایي )که متفاوت از شهری است برآوردرو برای و ازاین

 خوشه و استان با شاخص قيمت آن استان، رشد داده شده است. 

 

 نتایج

 نرخ رشد خط فقر و همچنين نرخ تورم فقرا ارائه خواهد شد.  برآورددر این قسمت نتایج 

 

 1397 ماهه نخست سال6و 1396هاي خط فقر در سال برآورد. 1

و مقدار  1397و فصول بهار و تابستان  1396شده برای خط فقر در سال  برآوردجداول زیر مقادیر 

عالوه، نرخ رشد . بهدهدمي در مناطق شهری و روستایي کشور را نشان 1395محاسبه شده برای سال 

 خط رشد نرخ از منظورخط فقر در هر خوشه، متناسب با زمان معادل سال قبل نيز محاسبه شده است. 

 با فقر خط سبد نهیهز که استبازه زماني مشابه سال قبل  به نسبت بعد یهاسال در فقر خط رشد فقر،

کننده مصرفبا توجه به رشد قابل توجه شاخص قيمت  .است شده يروزرسانبه هامتيق شاخص از استفاده

 1397خط فقر در انتهای سال  رودو همچنين ادامه رشد آن در پایيز، انتظار مي 1397در تابستان 

توان در رشد ترین دالیل این موضوع را ميای پيدا کند. مهمافزایش قابل مالحظه 1395نسبت به سال 

 دانست.  1397ها در سال های خوراکي نسبت به سایر گروهقيمت گروه بيشتر شاخص
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 بندي مناطق شهري كشورخوشه .1نقشه                                                    )هزار تومان(  خط فقر ماهانه و نرخ رشد آن در مناطق شهري  برآورد. 1جدول 

 هاخوشه
خوشه 

 اول

خوشه 

 دوم

خوشه 

 سوم

خوشه 

 چهارم

 1395سال 

 )محاسبه(

 769 505 364 410 خط فقر سرانه معادل

 2076 1365 983 1109 خط فقر خانوار چهار نفره

 1396سال 

 (برآورد)

 858 571 418 464 خط فقر سرانه معادل

 2316 1544 1129 1253 خط فقر خانوار چهار نفره

 6/11 1/13 8/14 13 1395نرخ رشد نسبت به سال 

 1397بهار 

 (برآورد)

 907 599 436 486 خط فقر سرانه معادل

 2450 1618 1180 1312 خط فقر خانوار چهار نفره

 1/11 9/10 2/10 3/9 1396نرخ رشد نسبت به بهار 

 1397تابستان 

 (برآورد)

 1010 670 493 551 خط فقر سرانه معادل

 2728 1810 1331 1489 خط فقر خانوار چهار نفره

 4/22 9/23 3/24 8/25 1396نسبت به تابستان  رشدنرخ 

 .قيتحق محاسبات :أخذم

، يغرب جانیآذربا، یمرکزی هااستان :خوشه اولباشند: ترتيب شامل مناطق ذیل ميها بهخوشه توضيحات:

خراسان ، سمنان، لرستان، گلستان،مازندران، نیقزو، زنجان، همدان، اصفهان، النيگ، هرمزگان، بوشهر، کردستان

ی هااستان خوشه دوم:ز. شهرستان اهوا، شهرستان اصفهان، زیشهرستان تبرو  و بلوچستان ستانيس، يشمال

خوشه . راحمدیو بو هیلويکهگ، یاريچهارمحال و بخت، يجنوب خراسان، فارس، یخراسان رضو، خوزستان، لياردب

شهرستان ، شهرستان کرج، شهرستان کرمانشاه، مشهدشهرستان ، تهران، قم، البرز، کرمانشاه یهااستان وم:س

 .شهرستان تهران م:چهارخوشه  .رازيش
 گرفته نظر در 5/0 برابر یبعد نفرات و 7/0 برابر دوم نفر ک،ی برابر اول نفر فرض با معادل سرانه ریمقاد

 .(است شده گرفته نظر در 7/2 معادل نفره چهار خانوار) است شده
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آمده که در  دستبهباالترین خط فقر ماهيانه برای شهرستان تهران )آبي رنگ(  1جدول براساس 

شش هزار تومان محاسبه شده و در تابستان وهفتادوميليونبرای یک خانوار چهار نفره دو 1395سال 

شده است. نكته قابل توجه آنكه خط  برآوردهشت هزار تومان وبيستوهفتصدوميليوندر حدود دو 1397

سيصد هزار تومان برای یک خانوار ، در حدود 1397نسبت به بهار  1397فقر تهران تنها در تابستان 

تری در زیر خط فقر دهنده قرار گرفتن افراد بيشتواند نشانچهار نفره افزایش داشته که این موضوع مي

 های قبل باشد. نسبت به سال 1397در سال 

های خود را به گروه تری از هزینهبا توجه به اینكه فقرا، نسبت به سایر افراد جامعه، سهم بيش

ها با توجه به رشد قابل توجه شاخص قيمت برخي گروهشود مي بينيدهند، پيشکي تخصيص ميخورا

با  1397های گذشته، خط فقر نيز در ادامه سال نسبت به سال 1397)نظير گروه خوراکي( در سال 

نيز محاسبه شد که  1397ماه چنين، خط فقر معادل با شهریورهمرو باشد. تری روبهمقدار رشد بيش

 2850نفره حدود  هزار تومان و برای خانوار چهار 1050رای شهرستان تهران، مقدار سرانه آن حدود ب

 شد. برآوردهزار تومان 

نفره( هشت  هزار تومان برای یک خانوار چهار 900زیادی )در حدود  بعد از تهران، با اختالف نسبتاً

ها، خط اند. در این شهرستانميليون نفر دارند، قرار گرفته یکشهرستان بزرگ کشور که جمعيت باالی 

شده که نسبت  برآوردده هزار تومان برای خانوار چهار نفره وهشتصدوميليون، یک1397فقر در تابستان 

هزار تومان  200هزار تومان داشته است. باید توجه داشت که  200، افزایشي در حدود 1397به بهار 

معمول مشاغل این طور بهه سبد خط فقر، برای فقرا رقم بسيار قابل توجهي است زیرا افزایش در هزین

وری پایين و با درآمد ثابت قرار دارد که به سختي افزایش های درآمدی در دسته مشاغل با بهرهگروه

 درآمد در آنها رخ خواهد داد. 

نسبت  1397قر در تابستان که بيشترین نرخ رشد خط ف دهدمي نشان 1همچنين نگاهي به جدول 

، در خوشه سبز رنگ که در رده سوم رقم خط فقر است رخ داده. خط فقر برای 1396به تابستان 

نه هزار تومان وهشتادوبه یک ميليون و چهارصد 1397ی موجود در این خوشه در تابستان هااستان

 . درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است 8/25رسيده که رشد 
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 كشور روستایي مناطق بنديخوشه .2 نقشه                                   )هزار تومان(   انه و نرخ رشد آن در مناطق روستایييخط فقر ماه برآورد. 2جدول      

 هاخوشه
خوشه 

 اول

خوشه 

 دوم

خوشه 

 سوم

خوشه 

 چهارم

خوشه 

 پنجم

 1395سال 

 )محاسبه(

 201 276 219 233 432 خط فقر سرانه معادل

 543 746 592 631 1167 خط فقر خانوار چهار نفره

 1396سال 

 )برآورد(

 249 316 254 272 489 خط فقر سرانه معادل

 674 853 686 735 1322 خط فقر خانوار چهار نفره

 1/24 4/14 8/15 4/16 3/13 1395نرخ رشد نسبت به سال 

 1397بهار 

 )برآورد(

 250 330 263 283 513 خط فقر سرانه معادل

 676 893 712 764 1386 خط فقر خانوار چهار نفره

 3/12 4/11 5/11 3/9 6/10 1396نرخ رشد نسبت به بهار 

 1397تابستان 

 )برآورد(

 289 385 304 325 584 خط فقر سرانه معادل

 781 1039 822 879 1578 خط فقر خانوار چهار نفره

نسبت به تابستان  رشدنرخ 

1396 
25 6/28 4/28 4/30 2/30 

 .: همانمأخذ

: خوشه دوم. البرز ،تهران :خوشه اول: هستندهای ذیل ها به ترتيب شامل استانخوشه :توضيحات

 خوشه، بوشهر، مازندران، گلستان، لرستان، فارس، کرمان، النيگ، هرمزگان، یاريچهارمحال و بخت، خوزستان

، یخراسان رضو، سمنان، لياردب، همدان، یمرکز، يخراسان جنوب، زدی، کردستان، يشرق جانیآذربا :سوم

 :پنجم خوشه. نیقزو، قم، اصفهان، کرمانشاه، زنجان :چهارم خوشه، يخراسان شمال، يغرب جانیآذربا

 .راحمدیو بو هیلويکهگ، المیا، و بلوچستان ستانيس

 گرفته نظر در 5/0 برابر یبعد نفرات و 7/0 برابر دوم نفر ک،ی برابر اول نفر فرض با معادل سرانه ریمقاد

 .(است شده گرفته نظر در 7/2 معادل نفره چهار خانوار) است شده
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نشان داده شده، اختالف معناداری با مناطق شهری دارد.  2خط فقر در مناطق روستایي که در جدول 

، یک 1397آمده که برای تابستان  دستبهترین خط فقر برای مناطق روستایي تهران و البرز بيش

شده است. بعد از آن مناطق روستایي خوشه سبز رنگ  برآوردوپانصدوهفتادوهشت هزار تومان ميليون

هزار تومان برای خانوار چهار نفره(  539)زنجان، کرمانشاه، اصفهان، قم و قزوین( با اختالف قابل توجهي )

 قرار دارند. 

خصوص مقایسه خط فقر روستایي و شهری آن است که خط فقر روستایي در  نكته قابل توجه در

تری را نسبت به خط فقر نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد بيش 1397ابستان ها در تتمامي خوشه

 زایش شدت فقر در این مناطق باشد.دهنده افتواند نشانشهری داشته است. این موضوع مي

 

 نرخ تورم فقرا. 2

. فقراست تورم نرخ محاسبه و فقرا مصرفي سبد استخراج مطالعه، این از آمده دستبه نتایج دیگر از

 ریز که یيخانوارها يمصرف سبد يعنی. استفقر همه استفاده مورد سبد متيق رشد فقرا، تورم از منظور

اساس  بر .است شده محاسبه آن رشد ها،متيق شاخص به توجه با و شده استخراج دارند قرار فقر خط

فقير شناسایي شده و سبد مصرفي آنها استخراج  ، خانوارهای1395مطالعه محاسبه خط فقر در سال 

سبد فقرا در نظر گرفته شده و نرخ رشد هزینه این سبد، نرخ تورم فقرا را عنوان  بهشده است. این سبد 

خواهد داد. نرخ تورم فقرا در کنار نرخ تورم کل به تفكيكي هر خوشه و مناطق جغرافيایي در  دستبه

 جداول زیر ارائه شده است.

 اندکي اختالف هرچند که دهدمي نشان 1397 تابستان و بهار در فقرا برای شده محاسبه تورم خنر

 خوشه هر در کلي تورم از ترکم فقرا تورم صورت هر در اما دارد، وجود کلي تورم و فقرا تورم نرخ بين

 نيز داندمي دهم دهک از ترکم را اول دهک تورم که آمار مرکز دهكي تورم نتایج با که آمده دستبه

 . دارد هماهنگي

هرچند مقایسه نرخ تورم فقرا با نرخ تورم کل در هر خوشه، اختالف اندک بين نرخ تورم فقرا با نرخ 

، اما دهدمي تر بودن رشد قيمت کاالهای مورد استفاده فقرا نسبت به کل خوشه را نشانتورم کل و کم

 این اختالف بسيار جزئي و غيرقابل اهميت است. 
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 )درصد(     . نرخ تورم كل و فقرا در مناطق شهري3جدول 

 خوشه

نرخ تورم 

 فقرا در سال

نسبت  1396

به سال 

1395 

نرخ تورم 

كل در هر 

در خوشه 

 1396 سال

نسبت به 

 1395سال 

نرخ تورم 

 فقرا در بهار

نسبت  1397

به بهار 

1396 

نرخ تورم 

كل در هر 

در خوشه 

 1397 بهار

نسبت به 

 1396بهار 

نرخ تورم فقرا 

 در تابستان

نسبت  1397

به تابستان 

1396 

نرخ تورم كل 

در هر خوشه 

 در تابستان

نسبت  1397

 به تابستان

1396 
 3/26 4/25 4/10 2/10 7/9 9/9 خوشه اول

 9/27 6/26 8/10 4/10 9/9 3/10 دومخوشه 
 24 5/23 4/10 10 8/8 9/8 سوم خوشه
 3/23 1/23 1/11 9/10 1/10 2/10 چهارم خوشه

 .محاسبات تحقيق :مأخذ

، بوشهر، کردستان، يغرب جانیآذربا، یمرکزی هااستان :خوشه اول: هستندی ذیل هااستانترتيب شامل  ها بهخوشه توضيحات:

و  و بلوچستان ستانيس، يخراسان شمال، سمنان، لرستان، گلستان،مازندران، نیقزو، زنجان، همدان، اصفهان، النيگ، هرمزگان

 خراسان، فارس، یخراسان رضو، خوزستان، لياردبی هااستان خوشه دوم:ز. شهرستان اهوا، شهرستان اصفهان، زیشهرستان تبر

، شهرستان مشهد، تهران، قم، البرز، کرمانشاه هایاستان وم:سخوشه . راحمدیو بو هیلويکهگ، یاريچهارمحال و بخت، يجنوب

 .شهرستان تهران م:چهارخوشه  .رازيشهرستان ش، شهرستان کرج، شهرستان کرمانشاه
 

 
 



 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

 

 

9 

 1)درصد( . نرخ تورم كل و فقرا در مناطق روستایي كشور 4جدول 
نرخ تورم  هاخوشه

 فقرا در سال

1396 

نسبت به 

 1395سال 

نرخ تورم كل 

در هر خوشه 

 1396 در سال

نسبت به سال 

1395 

نرخ تورم 

فقرا در 

 1397 بهار

نسبت به 

 1396بهار 

نرخ تورم كل 

در هر خوشه 

 1397 در بهار

نسبت به بهار 

1396 

نرخ تورم فقرا 

 در تابستان

نسبت  1397

به تابستان 

1396 

نرخ تورم كل در 

در هر خوشه 

 1397 تابستان

نسبت به 

 1396تابستان 

 22 2/23 6/10 3/10 1/9 2/12 خوشه اول

 9/24 7/26 9/9 7/9 8/9 5/9 دومخوشه 

 7/26 27 3/10 10 4/9 1/10 سوم خوشه

 8/27 7/27 8/10 4/10 3/9 7/10 چهارم وشهخ

 6/29 4/30 8/12 5/12 9/10 8/9 پنجم وشهخ

  همان.: مأخذ

، خوزستان: خوشه دوم. البرز ،تهران :خوشه اول: هستندهای ذیل ترتيب شامل استان ها بهخوشه توضيحات:

 جانیآذربا :سوم خوشه، بوشهر، مازندران، گلستان، لرستان، فارس، کرمان، النيگ، هرمزگان، یاريچهارمحال و بخت

خراسان ، يغرب جانیآذربا، یخراسان رضو، سمنان، لياردب، همدان، یمرکز، يخراسان جنوب، زدی، کردستان، يشرق

 هیلويکهگ، المیا، و بلوچستان ستانيس :پنجم خوشه. نیقزو، قم، اصفهان، کرمانشاه، زنجان :چهارم خوشه، يشمال

 .راحمدیو بو

 

                                                 
 روستایی، جداول در شده گزارش تورم هاینرخ شود،می محاسبه شهری مناطق برای تنها هاداده این و شده استفاده مرکزی بانک استانی قیمت شاخص هایداده از خوشه هر تورم نرخ محاسبه در که آنجایی از. 1

 .دارند قرار روستایی شده مشخص هایبندیخوشه در که است هاییاستان در شهری تورم نرخ
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 هاي سياستيو توصيهج تحليل نتای

تواند زدایي است، اما ميهای فقرخصوص فقر و سياست عات درفقر اگرچه گام اول مطالمحاسبه خط 

همراه داشته باشد. محاسبه خط فقر مناطق مختلف ایران در  به سياستگذارهای قابل قبولي برای داللت

از خط  برآوردآخرین عنوان  به 1397خصوص تابستان  های آتي و بهآن برای سال برآوردو  1395سال 

 ان در جهت رصد وضعيت فقرا کمک کند. سياستگذارتواند به فقر، مي

که خط فقر در نقاط مختلف کشور  دهدمي های مختلف نشاننگاهي به خط فقر محاسبه شده در سال

حمایتي از فقرا نيز باید متناسب با شرایط هر  هایرو سياستدارای تفاوت زیادی با یكدیگر است و ازاین

خصوص در شرایط اخير از اهميت بسزایي برخوردار  های حمایتي بهمنطقه در نظر گرفته شود. این سياست

 آید اشاره خواهد شد:مي دست بههای سياستگذاری که از نتایج این مطالعه است. در ادامه به برخي از داللت

 

 حمایتي  هايلزوم سياست. 1

باعث شده تا خط فقر و همچنين هزینه سبد مصرفي فقرا  1397افزایش قابل توجه نرخ تورم در سال 

 11تا  9مختلف کشور بين حدود  در مناطق 1396نسبت به بهار  1397افزایش یابد. خط فقر در بهار 

 25تا  22به حدود بين  1396نسبت به تابستان  1397درصد رشد داشته و این رشد برای تابستان 

 درصد رسيده است. 

نيز رشد  1397نسبت به بهار  1397از طرف دیگر نكته قابل توجه آن است که خط فقر در تابستان 

 11ثال در شهرستان تهران، خط فقر در تابستان نسبت به بهار م برایکه  ای داشته، به طوریقابل مالحظه

درصد رشد داشته است. این در حالي است که طي این بازه  13ها بيش از درصد و در برخي دیگر از خوشه

معمول درآمد خانوار در بهترین حالت ثابت است و یا حتي به واسطه از دست دادن شغل ممكن طور  بهزماني 

که درآمد  حالي ه رشد خط فقر و افزایش خط فقر درنيز مواجه شده باشد. بنابراین با توجه باست با کاهش 

تری از افراد جامعه به زیر خط فقر رفته باشند و نرخ توان انتظار داشت که درصد بيشخانوار ثابت است، مي

 ، با افزایش مواجه شده باشد. 1395درصدی در سال  15فقر نسبت به رقم حدود 

تا پایان شود مي بينيپيشحالي که  در هاهمچنين با توجه به روند فزاینده شاخص عمومي قيمت

های آینده درصد برسد، خط فقر در ماه 50تا  40 نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود بين 1397سال 

 تری به زیر خط فقر بروند. خانوارهای بيششود مي بينيافزایش خواهد یافت و پيش مجدداً

زیرا  ،در چنين شرایطي اجرای یک سياست حمایتي هدفمند از اهميت باالیي برخوردار است

، یعني بيانگر حداقل نيازهای اساسي برای زندگي دهدمي محاسبات فوق تنها خط فقر مطلق را نشان

 رو افزایش تعداد فقرا، دارای مخاطرات جدی خواهد بود.است و ازاین
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 تي هاي حمایهدفمندي سياست. 2

های حمایتي متعددی حال حاضر سياست گرفته شده باید هدفمند باشند. درکار های حمایتي بهسياست

مثال در خبرها عنوان شده  برایرسد از هدفندی کافي برخوردار نباشند. که به نظر ميشود مي مطرح

از سه ميليون تومان است مورد حمایت قرار خواهند  ترکه خانوارهایي که درآمدهای ماهيانه آنها کم

 شود. افزایش حداقل دستمزد در طول سال مطرح مي گرفت، و یا سياست

 که رقم خط فقر در کل کشور پراکندگي زیادی دارد. به طوری دهدمي نشان 2و  1نگاهي به جداول 

ی قرار هااستانبرابر خط فقر در نقاط روستایي  5/3ال در شهرستان تهران خط فقر در حدود مث برایکه 

و بویراحمد و ایالم( است.  کهگيلویه گرفته در خوشه زردرنگ مناطق روستایي )استان سيستان و بلوچستان،

 که یک سياست حمایتي یكسان نباید در کل مناطق کشور به اجرا گذاشته شود.  دهدمي این موضوع نشان

حمایتي مانند افزایش حداقل دستمزد نيز باید توجه داشت که هرچند با  هایخصوص سياست در

افزایش یابد، اما  1398باید حداقل دستمزد در سال  1397ها در سال توجه به افزایش قابل توجه قيمت

با توجه به پراکندگي قابل توجه خط فقر در نقاط مختلف کشور، دستمزدها نيز  شایان ذکر است که اوالً

که افزایش قابل توجه حداقل دستمزد در مناطقي که  ر مناطق مختلف متفاوت باشد. به طوریباید د

علت تحميل هزینه اضافي به کارفرما، موجبات اخراج کارگران را  تری دارد ممكن است بهخط فقر پایين

ر اثر افزایش قابل ، رفاه از دست رفته خانوار دتری را به همراه داشته باشد. ثانياًفراهم کرده و فقر بيش

توجه نرخ تورم و همچنين باالرفتن خط فقر، تنها از طریق دستمزدها قابل جبران نيست و الزام واحدهای 

تواند منجر به بدتر شدن وضعيت توليد و توليدی به افزایش شدید دستمزدها در شرایط فعلي کشور مي

ابل توجهي از این رفاه از دست رفته را حني تعطيلي واحدهای توليدی شود. بنابراین دولت باید بخش ق

های حمایتي که بر خالف سياست افزایش حداقل دستمزد تنها شامل شاغالن نشده و طریق سياستاز 

 دارد، جبران کند. بربيكاران را نيز در

 

  يتیحما يهااستيس يساز. هماهنگ3

شود. حمایتي توسط نهادهای مختلف شنيده مي هایحال حاضر اخبار متعددی از طراحي سياست در

های مختلف وزارتخانه.. و حتي .های حمایتي مانند کميته امداد، بهزیستي ومثال مجلس، سازمان برای

های مختلف حمایتي را در دستورکار خود قرار داده و .. سياست.دولت مانند وزارت رفاه، وزارت صنعت و

 کنند. نظور شناسایي خانوارهای فقير استفاده ميم های آماری مختلفي بهاز داده

های سازی آمار و اطالعات مربوط به فقر و دادهموضوع مهمي که باید به آن توجه شود، یكپارچه

ه نهادهای مربوط به درآمدها و سایر اطالعات خانوار است. دراین راستا در مرحله اول دسترسي هم

باید صورت گرفته و در مرحله دوم با هماهنگي نهادهای مسئول،  هاگذار و پژوهشي به این دادهسياست

  های متناسبي اتخاذ شود.سياست
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 پيوست

 

 بندي شهريخوشه. 1جدول 

 خوشه اول

 هرمزگان بوشهر کردستان آذربایجان غربي مرکزی

 قزوین زنجان همدان اصفهان گيالن

 خراسان شمالي سمنان لرستان گلستان مازندران

 شهرستان اهواز شهرستان اصفهان شهرستان تبریز
سيستان و 

 بلوچستان
 

 خوشه دوم

 یزد ایالم کرمان آذربایجان شرقي

 فارس خراسان رضوی خوزستان اردبيل

 خراسان جنوبي
چهارمحال و 

 بختياری
 کهگيلویه و بویراحمد

 خوشه سوم
 قم شهرستان شيراز البرز کرمانشاه

 شهرستان کرج شهرستان کرمانشاه شهرستان مشهد تهران

 شهرستان تهران خوشه چهارم

 

 بندي روستایيخوشه. 2جدول 

 البرز تهران خوشه اول

 خوشه دوم
 خوزستان

چهارمحال و 

 بختياری
 کرمان گيالن هرمزگان

 بوشهر مازندران گلستان لرستان فارس

 خوشه سوم

 خراسان جنوبي یزد کردستان آذربایجان شرقي

 سمنان اردبيل همدان مرکزی

 خراسان شمالي آذربایجان غربي خراسان رضوی

 قزوین قم اصفهان کرمانشاه زنجان خوشه چهارم

 کهگيلویه و بویراحمد ایالم سيستان و بلوچستان خوشه پنجم
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