تولد هر رسانه شمع جدید توسعه
فرشاد مؤمنی

استاد اقتصاد دانشگاه
عالمه طباطبایی

در بحثهای کالسیک که رابطه رسانه و توسعه
اقتصادی ،اجتماعی را موضوع پژوهشهای علمی
قرارمیدهند،معموالنقطه شروعمطالبآناست
که هر اقتصادی ناگزیر میبایس��ت از نهاد بازار و
نهاد دولت ،استفاده کند و هیچ یک از اینها قابل
حذف نیستند ،اما در عین حال در میان متفکران
و صاحب نظران اقتصادی این اتفاق نظر وجود دارد
که هم دولت و هم بازار موارد درماندگی و شکست
خود را نیز دارن��د .از آنجایی که دولت و بازار قابل
صرفنظر کردن و حذف نیستند ،در سطح نظری
مسئله این گونه مطرح میش��ود که آیا میتوان
سازوکاری تمهید کرد که جامعه از ظرفیتهای
مثبت دولت و بازار محروم نشود اما درماندگیهای
آنها به حداقل برسد.
درپاسخبهاین سؤالگفتهمیشودکهوقوعچنین
اتفاقی تنها و تنها هنگامی امکانپذیر میشود که

بر فراز دولت و بازار ،جامعه مدنی قدرتمندی وجود
داشته باشد که با اعمال نظارتهای تخصصی و
برانگیختنحساسیتوآگاهیدرمیانعامهمردم،
بستر استفاده کارآمد و کم هزینه از سازوکارهای
ترکیبی دولت و بازار را فراهم کند .از این زاویه که
برای کشور ما همچنان به شدت موضوعیت دارد،
تولد هر رس��انه جدید گرامی داش��ته میشود و
به ویژه با توجه به آنکه در کشور ما جامعه سیاسی
از وجود احزاب پرس��ابقه ،باکیفیت و حس��اس
نسبت به سرنوشت ملی در حد نصاب برخوردار
نیس��ت ،معموال بار خأل م��ورد اش��اره بر دوش
نهادهای صنفی تخصصی ،دانشگاهها و رسانهها،
سنگینی بیشتر میکند و به اعتبار پیوند و رابطه
همگانی و روزمره رسانهها با مردم حتی در میان
سه گروه مورد اشاره با قوت و جرات میتوان گفت
که رسانهها نقش برجس��تهتر و سرنوشتسازتر
دارند به گونهای که حتی میتوانند دانشگاهیان
و تشکلهای صنفی را نیز حساس کرده و صدای
آنها را به جامعه و س��اختار قدرت منتقل سازند.
از این منظر تولد هر روزنامه به معنای باز ش��دن

دریچهای جدید برای تاباندن نور آگاهی به شمار
میرود و از آنجایی که بقای ساختار رانتی اساسا
منوط و موکول به استمرار عدم شفافیتهاست،
این نورافش��انی فی حدذاته ارزش��مند اس��ت و
گرامی داشته میشود اما طی نزدیک به دو دهه
اخیر کشورمان با دو مسئله اساسی تر نیز دست
به گریبان است که هر یک از آنها به نوبه خود برای
رسانههای پاکدامن و ش��فاف ،جایگاه و منزلت
برجستهتر و ممتازتری را پدید میآورد.
نکته اول مربوط میشود به روند فزاینده درونی
ش��دن دس��تاوردهای انقالب دانای��ی .این یک
مسئله بس��یار خطیر و سرنوشتسازی است که
متأسفانه در کشور ما به نحو بایستهای مورد توجه
قرار نگرفته .در تئوریهای کالس��یک اقتصادی
معم��وال عوامل تولید را به کار ،زمین و س��رمایه
تقسیم میکردند و بعد با فرض همگنپنداری آنها
امکان جابهجایی آنها در فرایند تولید را با منطق
هزینه فایده اقتصادی مورد بررسی قرار میدادند.
درعصرداناییکهبهمعنایقرارگرفتنانسانهادر
انسانیترینجایگاهخوددرطولتاریخبشراستو
به این معنا تلقی میشود که انسانها بیش از آنکه
از ت��وان فیزیکی خود در فرآیند تولید اس��تفاده
کنند از ظرفیتهای دانایی خود بهره برده و نقش
ایفا میکنند ،نقش رسانهها به ابعادی بیبدیل و

منحصر به فرد نزدیک میشود .در سطح نظری
گفته میشود که فقط آن داناییهایی میتوانند
دستاوردهای توسعهای داشته باشند که هویت
جمعی پیدا کنن��د و در آن صورت عالوه بر آنکه
انسان به تنهایی در خلق ارزش افزوده معادل چهار
برابر کل عوامل دیگر تاثیرگذاری پیدا میکند و از
این زاویه دیگر به هیچ وجه قابل مقایسه با سایر
نهادههای تولید نیس��ت ،مس��ئله اساسیتر آن
است که هویت جمعی پیدا کردن داناییها بیش
از هر چیز تابعی از ایفای نقش��ی شرافتمندانه و
کارشناسی توسط اصحاب رسانه است .بنابراین
هر رسانه جدیدی که متولد میشود ،گویی شمع
امید جدیدی برای توسعه روش��ن شده و از این
زاویه گرامی داشته میشود.
اما یک مسئله حیاتی دیگر هم هست که به ویژه
طی چند سال اخیر ابعاد اهمیت خارقالعادهتری
پیدا کرده است .در اصطالح اقتصاد سیاسی گفته
میشود که یکی از مهمترین موارد شکست دولت
آن است که دولت به تس��خیر گروههای پرنفوذ
و قدرتمندی در آید که منافع آنها هم راس��تایی
مشخصی با منافع ملی ندارد .این افراد و گروهها
ب��ه همان ترتیبی ک��ه دولت را به تس��خیر خود
درمیآورند میتوانند رسانهها را نیز تسخیر کنند
و در آن صورت به تعبیر «ژان بودریار» به جامعه

آگاهیهای دس��تکاری ش��ده منتقل کنند و از
طریق این دستکاری منافع خود را حداکثر نموده
و علیه منافع ملی قیام کنند.
این یک مس��ئله بس��یار تکاندهنده و غمانگیزی
است که با کمال تاس��ف به ویژه طی  10سال اخیر
با وضوح بیشتری در سطح رس��انههای موجود ما
عالئمی از آن مشاهده میشود که غمانگیز و حزنآور
اس��ت و تنها و تنها از طریق خود دس��تاندرکاران
ش��رافتمند و دارای غی��رت مل��ی میتواند حل و
فصل ش��ود .در نهایت صمیمیت از خداوند متعال
آرزو میکن��م و طل��ب مینمایم که ای��ن روزنامه،
مجموعهای این گونه باش��د .خود را از طریق حربه
آگهی به تس��خیر رانتجویان ،رباخواران ،دالالن و
واردکنندگان در نیاورد و با شیوههای ضدتوسعهای
ایشان در رسانهها مبارزهای شرافتمند را در دستور
کار ق��رار دهد که مبن��ای آن علم ،اخ�لاق و مرام
کارشناسان ملی باشد .اگر اینگونه باشد اینجانب به
سهم خود سجده شکر به جای میآورم و برای این
رس��انه آیندهای پرعزت و پرتاثیر و ثمربخش آرزو
میکنم و امیدوارم موفقی��ت این روزنامه آنهایی را
که شرافت حرفهای را به نام و نان میفروشند ،بیدار
نماید تا آنها نیز تکیهگاه قاب��ل اعتنایی برای عامه
مردم و بخشهای مولد در ای��ن اقتصاد رانتزده و
سودازده باشند.

بررسی اقدامات جاری فقرزدایی در آستانه روز جهانی فقر
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بیکاران برای شغل
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نابرابری در گروه غیرخوراکیها  13برابری شد
جامعه فردا :قدم به قدم باال آمد و حاال گفته میش��ود  33درصد
ایرانیها را زیر سایه برده؛ سایه س��یاه فقر .درصدی که وزارت راه
و شهرس��ازی راوی آن ش��د و با نگاه به وضعیت سرپناه مردم ،در
گزارش��ی اعالم کرد که  33درصد ایرانیه��ا زیر خط فقر زندگی
میکنند .پ��س از آن نوب��ت وزیر مس��کن بود تا اع�لام کرد که
 19میلیون ایرانی بدمسکن هستند .وزارت راه و شهرسازی درست
در روزهایی که علی ربیعی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،اعالم
کرده بود که «موافق اعالم خط فقر نیست و اگر عددی درباره خط
فقر اعالم نمیشود ،به این دلیل است که محل یک مناقشه بسیار
جدیمیشود»،پرچمنگرانیازوضعیتمعیشتوزندگیایرانیها
را باال برد و از زندگی بیش از  24میلیون ایرانی زیر خط فقر گفت.
خطی که سالهاست رقمی برای آن تصویر نشده و در سالهای
اخیر ،با نزدیکی به فصل مذاکرات مزدی ،گمانهزنیهای بسیاری
را با خود همراه میکند .زمستان سال گذشته ،مرکز پژوهشهای
مجلس از خط فقری حکایت کرد که روی یک میلیون و  800هزار
تومان ایس��تاده و کارگران خط فقر خانوارهای ش��هری را حدود
 2میلی��ون و  250هزار تومان در ماه برآورد کردند تا در مذاکرات
مزدی کمی فاصله حداقل دستمزد کارگری را باهزینههای زندگی
کمتر کنند که نتیجه آن اختالف یک میلیون و  200هزار تومانی،
میان حداقل دستمزد ماهانه و هزینههای زندگی در یک خانوار
چهار نفره ش��د تا همچنان میلیونها ایرانی زیر خط فقر زندگی
کنند و میلیونها نفر هم با حداقلها در نزدیکی این خط زندگی
را بگذرانند .هر چند که به اعتقاد علی دینی ترکمانی اس��تادیار
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی« ،متناسب به تعریفها
و برآوردهایی که از وضعیت زندگی و هزینههای افراد میش��ود،
درصد فقر و خطی که میتوان برای آن تعریف کرد متفاوت است»،
اما چند سالی میشود که به واسطه تورم دورقمی و واقعی نشدن
حداقل دستمزد ،جامعه کارگری خود را زیر سایه این خط میبیند
و تعیین شدن یا نش��دن رقمی برای آن هم تأثیری در نگاه آن به
زندگی حداقلی شان نداشته است.
هر چند که رویکردهای متعدد و متفاوتی در باب فقر و فقرزدایی
در ادبیات اقتصادی دیده میشود اما در سالهای اخیر ،قدمهای
نتیجهبخشی برای بهبود وضعیت زندگی در کشور برداشته نشده
و حتی طرح هدفمندی یارانهها هم که از سال  89با نگاهی به این
هدف اجرایی ش��د هم نتوانس��ت کمکی کند و به جای هدفمند
شدن پرداخت یارانهها و کمک به گروههای آسیبپذیر برای جلب
رضایت عمومی ،پرداخت به تمامی مردم را در دستور کار خود دید.
این در حالی بود که در میان صحبتهای بسیاری از کارشناسان
اقتصادی هم جز طرح مس��ئله و انتقاد به رویههای دولت که آنها
معتقدند فقر را گسترش میدهد ،راهکاری برای فقرزدایی دیده
نمیش��ود .در این باره دینی ترکمانی در نشس��تی که با موضوع
«فقر و فقرزدایی ،نقد رویکردهای متع��ارف و اقدامات جاری به
مناسبت روز جهانی فقر» ،برگزار ش��ده بود ،با اشاره به اینکه در
بحث فقرزدایی ،رویکردهای مختلفی مطرح است ،رویکردهای
پولی به فرد ،قابلیتی به فرد ،محرومیت اجتماعی ،مش��ارکتی و
مارکسیستی را از جمله این رویکردها برشمرد و با اشاره به اینکه
رویکرد پولی در واقع بر پایه مطلوبیتگری در اقتصادی است ،از
این رویکرد به عنوان همان رویکردی یاد کرد که طرح هدفمندی
یارانهها و پرداخت یارانه نقدی را در دستور کار قرار داد« .بحث این
است که افراد اگر درآمد داشته باشند بهتر از هر مرجعی میدانند
که چگونه درآمد خود را هزینه کنند .همچون تصمیمی که برای
یارانه نقدی گرفته شد که اگر به خانوار یا به فرد پول پرداخت شود،
مطلوبیت آن بیشتر از زمانی است که بهطور مثال کمک غیرنقدی
صورت بگیرد ،زیرا پول درجه آزادی افراد را افزایش میدهد و آنها
میتوانند پول را در بخش��ی هزینه کنند که احساس میکنند،
بیشترین نفع را برای آنها خواهد داشت».
او یادآوری کرد که «به این اعتبار بحث کنار گذاشتن یارانههای
غیرقیمتیدرکلاقتصادهایدنیادرچارچوبسیاستهایتعدیل
ساختاری یا تثبیت اقتصادی ،مطرح شد ،در اقتصاد ما هم از سال
 68این طرح به میان آمد و باید گفت که این دو مس��ئله مرتبط با
هم هستند .یعنی اگر کنترل قیمتها از نظر سیاستگذار هدفش
این است که به جامعه کمک کند تا برای مثال تورم کنترل شود
یا سطح رفاه مردم حداقل از یک استانداردی پایینتر نیاید .حاال
رویکرد پولی به فرد ،میگوید که الزم نیست قیمتها کنترل شود
یایکسبدیازکاالدراختیارخانوارهاقراربگیرد،بگذاریدقیمتها
رها شود ،اگر میخواهید کمک کنید یارانهای به فرد بپرداز ،خود
فرد میداند که آن پ��ول را چگونه هزینه کند .این بحثهایی که
در اقتصاد ایران داریم ،همچون خط فقر در واقع مبتنی بر همین
رویکرد پولی به فرد است و فرض بر این است که درآمد افزایش یابد
و باالی خط فقر بیاید ،مشکل جامعه حل میشود و علت اصلی فقر
را در بهره وری پایین فقرا میبیند».
دینی در ادامه با یادآوری گذشته ،توضیح داد که «در ارتباط با بحث
سیاستهای تعدیل و تثبیت ،رویکرد پولی به فرد اینگونه میشود
که اگر از س��ال  68که نخستین برنامه اقتصادی نوشته میشود،
ادبیات اقتصادی را نگاه کنیم ،میبینیم که سیاستهای تعدیل
و تثبیت موجب رشد تولید میشود ،موجب حاشیه سود بنگاهها
میشود از طریق آزادسازی بازارها ،از طریق مقرراتزدایی دولتی ،از
طریقرفعهمهموانعیکهموجبارتقایبهرهوریبنگاههامیشود.

شنبه  6آبان 1396

مهر :جدیدترین آمار از وضعیت نیروی کار
کش��ور نش��ان میدهد ،طول مدت بیکاری
بیش��تر بی��کاران  ۱۹ماه و بیش��تر اس��ت؛
همچنین در بین جمعیت شاغل ،بیشترین
شاغالن بین سه تا  ۶سال در شغل اصلی خود
حضور داشتند.
جزئی��ات ش��اخصهای ط��رح آمارگیری
نیروی کار که به تازگی از س��وی مرکز آمار
ایران اعالم ش��ده  ،نش��ان میدهد از حدود
 ۳میلیون و  ۲۰۳هزار بیکار در کش��ور ،یک
میلیون و  ۷۳۹هزار نفر قبل از بیکاری خود،
شاغل بودند و یک میلیون و  ۴۶۳هزار نفر از
بیکاران تاکنون شاغل نبودهاند.
بررس��ی وضعی��ت «طول م��دت بیکاری»
این افراد حاکی از آن اس��ت که سهم عمده
جمعیت بیکار کش��ور  ۱۹ماه و بیشتر بیکار
بودند که حدود یک میلیون و  ۷۹۵هزار نفر
معادل حدود  33/6درص��د از کل جمعیت
بیکار را شامل میشود.
جدول «طول مدت بیکاری»بیکاران

فقرزدایی زیر ذره بین
نشست فقر و فقرزدایی ،نقد
رویکردهای و اقدامات جاری
به مناسبت روز جهانی فقر
در موسس��ه دین و اقتصاد
عکس:پریساهاجری

وقتی این اتفاق بیفتد ،حاشیه سود بنگاهها افزایش پیدا میکند و
این حاشیه سود تبدیل به انباشت سرمایه میشود و ظرفیتهای
تولیدی باال میرود ،شغل ایجاد میشود و به تبع آن دستمزدهای
اولیه خانوارها افزایش مییابد .بعد این افزایش دس��تمزد باعث
میشود ،تقاضا افزایش یابد و بازار بیشتری برای کاالهای تولیدی
ایجاد شود و به این ترتیب یک دور فزاینده و مثبت پدید میآید .این
چیزی است که قریب به اقتصاددانانی که مدافع این نوع رویکرد به
فرد هستند از آن تحت عنوان کیک رشد اقتصادی یاد میکنند،
یعنی در واقع جهتگیری و هدفگذاری مستقیم فرد برای مثال با
سیاستهای بازتوزیعی ضرورتی ندارد چون به محض اینکه دولت
با این رویکرد وارد بازی شود ،باعث میشود که تولید متوقف شود.
دولت اگر میخواهد فقر کاهش پیدا کند ،باید سیاست بازتوزیع
مستقیم خود را کنار بگذارد زیرا سیاستهای بازتولید مستقیم
مانع تولید اس��ت و اگر ش��رایط را فراهم کند که رش��د به وجود
بیاید ،خود به خود کیک رشد بزرگتر میشود حتی اگر به صورت
قطعات نامساوی و نابرابر بین خانوارها توزیع شود ،یک قطعه کیک
کوچکتر از یک کیک بزرگتر بهتر از یک قطعه مساوی از یک قطعه
کوچکتر است .این در واقع جان کالم رویکرد سیاستهای تعدیل
ساختاری و تثبیت اقتصادی است».
رویکرد دومی که اس��تادیار مؤسس��ه مطالع��ات و پژوهشهای
بازرگان��ی ،به آن اش��اره کرد رویکرد قابلیتی ب��ود« ،این رویکرد
معتقد است ،توسعه زمانی اتفاق میافتد که قابلیتهای تکتک
افراد افزایش پیدا کند .قابلیت لزوما به سطح درآمد سرانه مرتبط
نیس��ت .افزایش قابلیت یعنی ارتقای درج��ه آزادی در پیگیری
هدفهای مطلوب برای هر کس .یعنی اگر شما دنبال این هستید
که در بهترین دانشگاه دکترا بخوانید بتوانید این خواسته را عملی
کنید .این شرایطی را فراهم میکند که ما از یک نگاه فردگرایانه
مرتبط با بهرهوری به فرد به یک نگاه کم و بیش اجتماعگرایانه گذار
کنیم ».رویکرد بعدی که دینی به آن اشاره کرد رویکرد محرومیت
اجتماعی بود« ،ما در جامعه خودمان در همین کالنش��هر تهران
خیلی راحت میتوانیم ببینیم که آس��یبپذیرترین افراد جامعه
کس��انی هستند که در حاش��یه ش��هرها زندگی میکنند گروه
حاشیهنشینیهایشهریهستندواینهاعمدتاکسانیهستندکه
ازشهرهاودیگرمکانهابهپایتختیاکالنشهرهامهاجرتکردهاند
و توانایی ادغام در جامعه شهری را ندارند و این نه به دلیل صرف این
است که خودشان مشکل داشتهاند بلکه بخشی از آن برمیگردد به
سیاستهای اجتماعی که از باال تعریف میشود».
استادیار مؤسس��ه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ،با یادآوری
اینکه رویکرد مش��ارکتی ک��ه توس��عه از پایین به ب��اال نامیده
میش��ود ،رویکردی تحت عن��وان توجه به صدای فقرا اس��ت،
گفت« :طرفدارهای رویکرد مش��ارکتی بحثش��ان این اس��ت
که فق��را خودش��ان بازیگ��ران مهمی هس��تند و بایس��تی در
پروژههای فقرزدایی ،خودش��ان ایفای نق��ش کنند و البته اینجا
هم یک بحثی مطرح میش��ود ک��ه در تعریف فقر ب��ه خود فقرا
هم توج��ه کنیم ولی نه ب��ا رویکرد مس��ئولیتگرایانه ،چون در
رویکرد مسئولیتگرایانه اس��تمرار فرد در فقر است .اینجا بحث
آگاهی دادن به فقرا برای بیان این اس��ت ک��ه زندگی مطلوب از
نظر خودش��ان چیس��ت؟ و به این طری��ق آوردن آنها به صحنه
اجتماعی است».

تورم؛ عامل اصلی فقیر شدن مردم

همواره ،هر گاه صحبت از فقر و فقرزدایی میش��ود ،اش��ارهها به
صورت مس��تقیم و غیرمستقیم سیاس��تهای دولتها را نشانه
میگیرد .سیاس��تهایی که به نظر میرسد برنامه چندانی برای
فقرزدایی ندارد و حمایت مالی از فقرا را بیش از هر برنامه دیگری
در دستور کار دارد .در نشستی که روز پنجشنبه در مؤسسه دین
و اقتصاد برگزار ش��د و فقر و فقرزدایی را بررسی کرد ،محمدرضا
واعظمه��دوی ،معاون س��ابق برنامه ریزی ش��هرداری تهران ،با
اش��اره به اینکه از لغزشگاههای سیاس��تگذاری در کشور ما این
اس��ت که سیاس��تها و اقدامات عمال به زیان فقراس��ت ،گفت:
«بنابرای��ن فقرزدایی انعکاس��ی از مجموع��های از تراکنشها،
اقدامات ،فعالیتها و سیاس��تهای کلی دولتهاس��ت و ما قبل
از آنکه فرد فقیر را پیدا کنیم الزم اس��ت ،سیاس��تهای مالی را
اصالح کنیم».
او مهمترین عامل فقیر شدن ،فقرا حداقل در تاریخ ایران و 40سال
اخیر را تورم معرفی کرد« ،مهمترین عامل فقیر شدن فقرا حداقل
در دوران و تاریخ ما و در س��الهای اخیر تورم است .تورم مالیاتی
است که ثروتمندان از فقرا میگیرند .در تورم کسانی که درآمدهای
ثابت دارند زیان میکنند و قدرت خرید آنها کم میشود .کسانی
که اموال دارند قدرت اموالشان افزایش پیدا میکند و مهمترین
کاری که در این سالها انجام گرفته است شاخص فالک که جمع
شاخص تورم و بیکاری است از س��الهای  84و  85بیشتر است.
تورمی که ما در سالهای  90 ،87و  91داشتهایم شاخص فالک
را به عدد خیلی باالیی رسانده است و مهار تورم در حقیقت شاید
مهمترین سیاست فقرزدایی دولت تبیین شود که مؤثر واقع شده
اس��ت .مالحظه میکنید که وضعیت بیکاری تقریباً ثابت مانده
است ،منتها در انتخابات ریاستجمهوری دیدید که همه تمرکزها
روی بحث بیکاری بود ،زیرا وقتی تورم مقداری کاهش پیدا میکند
بیکاری بارز میشود .درحالیکه در سال 92که تورم بسیار باال بود و
جمع تورم و بیکاری نیز باال بود همه توجهها به تورم بود .این مسئله
به عنوان کارکردی مثبت در جهت حمایت از فقرا ،کاهش نابرابری
ت فقرزدایی معرفی میشود».
درآمدی و سیاس 
او ب��ا طرح این پرس��ش که اثر این سیاس��ت در درآم��د و هزینه
خان��وار چگونه بوده اس��ت؟ توضی��ح داد که «اکن��ون روی این
موضوع اجتماع نظ��ر وجود دارد که خانواره��ا اولین نیاز خود را
به غذا اختص��اص میدهند و تا وقتی که غ��ذا را تأمین نکنند به
هزینههای دیگر نمیپردازند .به همین دلیل س��هم هزینههای
غیرخوراکی شاخصی برای کیفیت زندگی تلقی میشود .هرقدر
سهم هزینههای غیرخوراکی افزایش پیدا کند یعنی کیفیت زنده
خانوار قدرت پرداخت بیشتری ...در محاسبات مربوط به بهداشت
و درمان و قدرت پرداخت بهداشت هزینههای غیرخوراکی گرفته
میشود ،زیرا قدرت پرداخت واقعی در آنجاست و خانوار میتواند
قسمتی از درآمد خود را به فرهنگ ،آموزش بچههایش ،تفریح و
سایر چیزها اختصاص دهد».
واعظمهدوی به گذش��ته اش��اره کرد و گفت« :میبینیم که در
خانوارهای روستایی از 53 ،1375درصد هزینههای غیرخوراکی
وجود دارد در س��الهای پیش��ین این عدد کمتر و کمتر ش��ده
است ،مث ً
ال در سال  57حدود  45درصد بوده است و سال به سال
هزینهه��ای غیرخوراکی باالتر رفته و در س��ال  81تبدیل به 51

درصد شده است 63 ،88 ،درصد است و در سالهای  90 ،89و 91
کاهش داشته و در سال  92تبدیل به  56درصد شده است .یعنی
در سال  92در خانوار روستایی حتی از سال  80عقبتر افتادهایم.
منتها از س��ال  93آرامآرام با افزایش روبهروییم و این اثرات تورم
و ضد کیفیت زندگی در خانوارهای روس��تایی اس��ت .در خانوار
شهری هم تقریباً همین اتفاق افتاده است .دیده میشود که سهم
هزینههای غیرخوراکی خانوار ش��هری در همه سالها بیشتر از
خانوار روستایی است که نشاندهنده آن است که رفاه خانوارهای
روستایی متأسفانه از خانوارهای شهری کمتر است ،اما باالخره این
س��هم هم همین وضعیت را داشته است یعنی در طول سالهای
مختلف رفتهرفته این سهم افزایش پیدا کرده تا در سال  90شروع
به کاهش کرده است و پس از سال 93شروع به افزایش کرده است.
دره مهم عدم کیفیت در این سالهاست که ناشی از افزایش
این بازه ّ
قیمت ارز ،کاهش پول ملی ،افزای��ش تورم ،عملکرد هدفمندی
یارانهها و حذف حاملهای انرژی و سیاستهای فقرزایی بوده که
در سال  89و  90شروع شده و اثرات خود را در این برهه گذاشته
است که این اثرات در کیفیت زندگی خود را نمایان کرده است».
تفریح؛ رکوردار نابرابری فقیر و غنی

معاون سابق برنامهریزی شهرداری تهران ،در پاسخ به پرسشی که
خود از وضعیت هزینهها در اقالم مختلف در دهکهای مختلف
مطرح کرده بود ،اینگونه پاسخ داد که «هزینه کل عدد مشخص
اس��ت ،دهک اول تا دهک دهم .یعن��ی  733میلیون ریال دهک
دهم است به عنوان ثروتمندترین و  71میلیون ریال دهک اول،
نس��بت هزینه دهک دهم به دهک اول  10/22است .این نسبت
یک شاخص مهم نابرابری است .این نسبت در برنامه چهارم توسعه
مورد توجه قرار گرفت و در جداول برنامه چهار هدفگذاری شده
اس��ت .در سال  80این نسبت  17برآورده شده است .برای برنامه
چهارم توس��عه هدفگذاری شد تا س��ال پایانی برنامه ما به 14
برس��یم و االن به  10رسیدهایم .این کاهش نابرابریها در جامعه
وجود دارد ،اما این نابرابریها در غیرخوراکی  13برابر است ،زیرا
خوراک یک شکم است و پولدار و فقیر حدودا ًیک شکم هستند».
او توضیح داد که «در سایر هزینههای غیرخوراکی این گونه است
که هزینههای بهداشت ـ درمان دهک دهم به دهک اول  21برابر
است ،یعنی در غیرخوراکی  13برابر شده بود و در اینجا  21برابر
است بنابراین نابرابری در بهداش��ت ـ درمان از کل غیرخوراکی
بیشتر است ،اما آیا بیشترین نابرابری در بهداشت و درمان است؟
خیر اینطور نیست؛ بلکه در آموزش  45برابر است .یعنی هزینه
دهک پردرآم��د در آم��وزش  45برابر اس��ت و در تفریحات 51
برابر ،حملونقل و ارتباط��ات  29برابر ،حق بیمه  4/9برابر ،اثاث
منزل  13/5برابر ».واعظ مهدوی با این اعداد و ارقام راوی شکاف
عمیق نابرابری ش��د.اعداد و ارقامی که معموال اعالم نمیشود و
مس��ئوالن وزارت رفاه هم معتقدند که به خاطر کرامت خانوارها
بهتر است که خط فقر اعالم نشود تا افرادی که درآمدی کمتر از
خط فقر دارند ،حس بدی نداشته باشند .با این حال ،فقر این روزها
در گوشه و کنار ش��هرها و سر هر چهارراهی توی چشم میزند و
فاصله فقیر و غنی یا همان شکاف را به نمایش میگذارد .نمایشی
از فقر ،از  33درصد مردم جامعه که زیر سایه فقر و خطی که اعالم
نمیشود،زندگی میکنند.

هزینههای
بهداشت و
درمان دهک
دهم به دهک
اول  21برابر
است و در
غیرخوراکی ها
 13برابر

طول مدت بیکاری
کل بیکاران
کمتر از یکماه
 ۱تا  ۳ماه
۴تا  ۶ماه
 ۷تا  ۱۲ماه
 ۱۳تا  ۱۸ماه
 ۱۹ماه و بیشتر

میزان بیکاران
۳۲۰۳۳۹۸
۱۳۹۲
۷۵۲۲۸۷
۴۵۳۶۳۸
۷۵۳۰۵۸
۱۶۳۴۶۸
33/6( ۱۰۷۹۵۲۹درصد
از مجموع بیکاران)

موقتی بودن کار ،نخستین عامل ترک
شغل
موقتی بودن کار ،نخستین عامل ترک شغل
عالوه بر این در ش��اخص «جنسیت» نیز از
مجموع بالغ بر  ۳میلیون و  ۲۰۳هزار بیکار،
سهم مردان از بیکاری حدود  ۲میلیون و ۱۹۱
هزار و  ۵۶۸نفر و سهم زنان نیز یک میلیون
و  ۱۱هزار و  ۸۰نفر است.
همچنین وضعی��ت ش��اخص «علت ترک
شغل» در بین بیکارانی که در گذشته شاغل
بودند ،نش��ان میدهد از بین یک میلیون و
 ۷۳۹هزار و  ۴۳۴بیکار قبال شاغل ،بیشترین
علت ترک ش��غل« ،موقتی بودن کار» است
به طوریکه در طول س��ال  ۹۵تعداد ۴۴۵
هزار و  ۵۳۴نفر به این دلیل ،شغل خود را از
دست داده اند.
پس از «موقتی ب��ودن کار» ،غالب بیکاران
به علت «پایین بودن درآمد» ش��غل خود را
ترک کردند که این میزان در س��ال گذشته
 ۲۵۷ه��زار و  ۹۱۹نفر بود« ،اخراج یا تعدیل
نیروی کار» مهمترین علت از دس��ت دادن
ش��غل بوده اس��ت به این ترتیب که در سال
گذش��ته  ۲۳۵هزار و  ۸۶۶نفر در مش��اغل
مختل��ف به ای��ن نحو ب��ه جرگه بی��کاران
پیوستند.
بر اس��اس این گزارش ،فصلی بودن ش��غل،
بیم��اری ،مس��ائل خانوادگ��ی ،تحصیل و
مهاجرت از عوامل دیگر ترک شغل هستند.
مدت اشتغال غالب شاغالن بین  ۳تا  ۶سال
در سال گذش��ته  ۱۸درصد ش��اغالن بین
 ۳ت��ا حداکثر  ۶س��ال در ش��غل اصلی خود
مش��غول بودند که بیشترین سهم را در بین
سایر ش��اغالن به خود اختصاص میدهند.
همچنی��ن  ۱۵درصد ش��اغالن بی��ن  ۱۰تا
حداکثر  ۱۵س��ال و  14/3درص��د نیز بین
یک تا  ۳سال در شغل خود فعالیت داشتند.
ب��ر ای��ن اس��اس 8/2 ،درصد از ش��اغالن
کمتر از یک س��ال 9/7 ،درص��د بین  ۱۵تا
 ۲۰س��ال 8/8 ،درصد بین  ۲۰تا  ۲۵س��ال،
 ۵درص��د بین  ۲۵تا  ۳۰س��ال و  7/8درصد
بی��ش از  ۳۰س��ال در ش��غل اصل��ی خود
مشغول بودند.
همچنین در بخش س��هم بخش خصوصی
و عمومی از اش��تغال ،آمار رسمی مرکز آمار
ایران حاکی از آن است که در سال گذشته،
بخ��ش خصوص��ی  83/5درص��د و بخش
عمومی نیز  16/5درصد شاغالن  ۱۰ساله و
بیشتر را به خود اختصاص دادند.
بررس��ی بخشه��ای خصوص��ی و عمومی
ب��ه تفکیک اس��تانها نیز نش��ان میدهد،
اس��تان آذربایج��ان غرب��ی باالترین درصد
ش��اغالن بخش خصوصی ب��ا  89/3درصد
و پایی��ن تری��ن درصد ش��اغالن عمومی با
 10/7درصد را در بین استانهای کشور به
خود اختصاص داده است .استانهای ایالم
و بوش��هر پایینترین درصد شاغالن بخش
خصوصی با  74/5درصد و باالترین شاغالن
بخ��ش عمومی ب��ا  25/5درص��د را به خود
اختصاص دادند.

