
ســــال-2 اخـيـردر طريقچين،هــاي افزايشاز
ــرمايه مختلفگذاريس ــورهاي كش ذخايراز،در

سالارزي حاصــل كه استخود تجاري مازاد ،ها
اســتاســتفاده حالبرده اين از،. با ايران ســهم
است.ســرمايه بوده ناچيز چين خارجي درگذاري
ســـرمايه،نتيجه جذب در نتوانســـته گذاريايران
تجخـار كنـد. بنـابراين، عمـل موفق چين دويني

تجاريســياســت و صــنعتي ارايههاي و مناســب
برايمشــوقومشــخصهايبرنامه مناســب هاي

سـرمايه ميگذارانترغيب توصيه كشــور به چيني
ــي ــناس كارش تحقيقات انجام زمينه، اين ــود. در ش

جذبدقيق مورد در حوزهتر در هايفاينانسچيني
مي ايران براي برايبااهميت بســـياري منافع تواند

باشد. داشته كشور
مي-3 نظر ــدبه تواعاملترينمهم،رس ايجاد نزبراي

سياسي مناسبات همچنين و اقتصادي مبادالت بين
و خارجي ســـياســـت از اســـتفاده چين، با ايران

اين است. در مناسب اقتصادي خألنبيديپلماسي ،
چين زمينه در مجرب شناختكارشناساني شناسي،

نتيجهراكشـــورمان در و كرده محدود چين از،از
ــت ــياس س ــتهدامنه كاس حوزه اين در اثرگذار هاي

بسيارايناهميتاست. جمعيت به توجه با مقوله
ب و چين اين،تبعهباالي گســـترده مصـــرفي بازار

مي كـه جذبباالييظرفيتتوانـدكشـــور براي
باشد داشــته كشــور غيرنفتي دوچندان،صــادرات

بود. خواهد
شده،-4 اشـاره موارد بر توجهعالوه كه ديگري نكته

بررسي در آن وچشمبه ايران اقتصادي روابط انداز
بود نخواهد فايده از خالي كليديچين نقش اناير،

چين اقتصاديبراي كمربند ابريشمدر .تاسجاده
ميكطورهمـان احيايدانيم،ه با واينچين جاده

اقتصادي كمربند يك تاترسيم دارد ترسيدسقصد
تســـهيلبـهراخود جهـاني باكندبـازارهـاي و

اتكـاهزينـه قـابـل يترصـــرفهبـهمقرونوهـاي
دهد. درفعاليت انجام را خود تجاري بين،اينهاي

دليل دو به استراتژيكايران منابعموقعيت راوانفو
گاز و اهدافنفت به دستيابي در كليدي عنصري ،

موضــوع اين نتيجه، بود. در خواهد چين ــده يادش
سـ تصميمياسـتبراي و داخليگذاران لقابگيران

بودتأمل اســتراتژيتاخواهد و برنامه داشــتن با
با و مدون و ازسـياسـتمعين مناسب اينگذاري
ك استفاده ند.نفرصت

منابع
اطالعـا-1 اطالعاتآژانس گزارش آمريكا، انرژي ت

مي چين، .2015انرژي
چشم-2 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس

سال پيش2015انرژي با سالبينيهمراه ،2040تا
.2015ريلوآ

چشم-3 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس
اكتبرمدتكوتاه .2015انرژي،

سـيدشمس -4 انرژي1394الدين (صـادقي، امنيت ،(
فصـــلنــامــه ايران، انرژي ژئواكونوميــك و چين

بين سياسي المللي.تحقيقات
ايمانه (-5 ــت1394عنافچه، فرص در)، راهبردي هاي

تحقيقاتي مؤســسه چين، و ايران اقتصــادي روابط
اقتصاد. تدبير

گزارش-6 ايران، اســالمي جمهوري آمارگمرك هاي
كشور،مقد خارجي تجارت .1390-1394ماتي

اطالعات-7 چين،اكونوميستواحد ريسك گزارش ،
نوامبر و .2015سپتامبر
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یفقر و نابرابر وضعیتو  یشکاف طبقات
 1میالد میر

چکیده
است. گسترش فاصله طبقاتی از های اجتماعی بوده شکاف طبقاتی و نابرابری درآمد، همواره منشأ بسیاری از نابسامانی

دنبال که به واسطه تبعات سیاسی ـ اجتماعیتواند بهشود و از سوی دیگر میسو، به افزایش فقر در جامعه منجر مییک

دارد، به فروپاشی نظام سیاسی منجر شود. در این گزارش وضعیت شکاف طبقاتی، مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی 

درصد  10های ضریب جینی و نسبت سهم شود.بررسی وضعیت شاخصقر و نابرابری ارائه میجهت مقابله با ف

طبقاتی و ها برای ارزیابی وضعیت شکاف ترین شاخصعنوان دو نمونه از مرسومدرصد فقیرترین، به 10ثروتمندترین به 

ته است. تورم، رکورد و بیکاری، رشد های اخیر فاصله طبقاتی افزایش یافنابرابری درآمد، بیانگر آن است که در سال

آیند. افزایش فقر و شمار میترین دالیل گسترش شکاف طبقاتی بهبگیران از مهمجمعیت و کاهش درآمدِ حقیقی حقوق

تواند تبعاتی مانند افزایش مشاغل کاذب، جرم و بزهکاری، تأثیر منفی بر سطح سالمت عمومی و نابرابری در جامعه می

دنبال داشته باشد. از سوی دیگر، گسترش فقر و نابرابری درآمد را بهتحصیل در مقاطع باالتر بین افراد کمکاهش انگیزه 

تواند به کاهش حمایت مردم از حکومت منجر شود و شود و میباعث ایجاد نارضایتی بین اقشار ضعیف جامعه می درآمد

مردم از حکومت وابسته است، گسترش فقر و نابرابری  از آنجا که بقای نظام سیاسی در هر کشوری به رضایت عموم

رشد شکاف بهمنظور جلوگیری از روند رورو بهاینآید. ازشمار میدرآمد خطری جدی برای بقای نظام سیاسی کشور به

هدفمندکردن پرداخت یارانه نقدی و حمایت معیشتی از  -1شوند: طبقاتی و گسترش فقر، پیشنهادهای زیر ارائه می

آموزی و توانمندسازی اقشار ضعیف.مهارت -3های شغلی، ایجاد فرصت -2های پایین درآمدی، دهک

.های اجتماعیسامانیفقر، شکاف طبقاتی، نابرابری درآمد، نابه واژگان کلیدی:

 مقدمه
ترین مقابله با فقر و افزایش رفاه اجتماعی یکی از مهم

تأثیر عوامل های انقالب اسالمی است که تحتآرمان

جمله میزان درآمد و چگونگی توزیع آن مختلفی از

گذاری جهت بهبود توزیع درآمد و باشد. هدفمی

های توسعه اقتصادی ـ اجتماعی تأکید بر آن در برنامه

بیانگر اهمیت موضوع مقابله با شکاف طبقاتی و فقر 

ه درآمد وقتی دوچندان است. اهمیت توزیع عادالن

 mir.milad91@yahoo.comآموخته کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه تهران، تهران، ایراندانش .1

واسطه آثار شود که بدانیم، توزیع ناعادالنه درآمد بهمی

همراه خواهد داشت. اقتصادی، تبعات اجتماعی نیز به

واقع نابرابری گسترده در توزیع درآمد به شکاف در

طبقاتی و فقر، که از دالیل کُندکننده رشد اقتصادی و 

شود و ر میآیند، منجشمار میافزایش نارضایتی به

واسطه آثار اقتصادی، بستر مناسبی برای پیدایش به

های اجتماعی است. توزیع ناعادالنه بسیاری از آسیب

درآمد به سود گروهی خاص از افراد جامعه بوده و 



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

شکاف طبقاتى و وضعیت فقر و نابرابرى 
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ها، موجب فراهم شدن رفاه و امکانات بیشتر برای آن

شود سایر اقشار نیز در صدد افزایش سطح درآمد می

باشند و گاه تالش برای رسیدن به این و رفاه خود 

هایی مانند سرقت، تواند با بروز ناهنجاریاهداف می

 فساد، فحشا و ... همراه شود. 

هدف اصلی این گزارش بررسی وضعیت شکاف 

طبقاتی و چگونگی مقابله با فقر و نابرابری است؛ 

برای این منظور، در بخش اول گزارش به بررسی 

شود، در بخش رداخته میوضعیت شکاف طبقاتی پ

دوم دالیل گسترش شکاف طبقاتی و فقر در کشور 

شود، در بخش سوم به مالحظات امنیت بررسی می

بندی و پیشنهاها اقتصادی و در بخش چهارم جمع

 شود. ارائه می

 . بررسی وضعیت شکاف طبقاتی 1
های موجود بررسی وضعیت توزیع درآمد و نابرابری

های ارزیابی شکاف روش ترینمدر آن، یکی از مرسو

های منظور از شاخص طبقاتی است؛ که برای این

درصد ثروتمندترین  10ضریب جینی و نسبت سهم 

 شود. درصد فقیرترین استفاده می 10به 

: ضریب جینی )درصد(1نمودار 

منبع: مرکز آمار ایران. 

های مهم توزیع درآمد ضریب یکی از شاخص

جینی است، این ضریب ارزشی بین یک و صفر دارد. 

تر بودن ضریب جینی به صفر، به مفهوم نزدیک

شکاف و نابرابری کمتر در جامعه است و هرچه به 
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شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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ک نزدیک باشد، شکاف و نابرابری بیشتر در جامعه ی

( ضریب جینی 1دهد. نمودار شماره )را نشان می

نشان  1398تا  1380های برای ایران را طی سال

های شود، طی سالطور که مالحظه میدهد. همانمی

گذشته ضریب جینی روند پرنوسانی داشته و میزان 

ن خود طی به کمترین میزا 1392این شاخص در سال 

دوره مورد بررسی رسیده است اما پس از آن روند 

 گرفته است. افزایشی در پیش 

ترین درصد ثروتمند 10( سهم 2همچنین نمودار )

درصد فقیرترین، بیانگر وضعیت نامناسب  10به 

توزیع درآمد و شکاف طبقاتی است، نسبت مذکور 

به کمترین میزان خود رسیده اما پس  1392در سال 

 1380های آن روند صعودی داشته است. طی سالاز 

درصد ثروتمندترین  10طور متوسط سهم به 1398تا 

 10برابر سهم  35/14از کل درآمد کشور حدود 

درصد فقیرترین بوده است. 

درصد فقیرترین 10درصد ثروتمندترین به  10: سهم 2نمودار 

کز آمار ایران. منبع: مر 

. دالیل افزایش شکاف طبقاتی و گسترش 2
 فقر در ایران

مقابله با شکاف طبقاتی و پیشگیری از گسترش فقر 

مستلزم شناخت عوامل تأثیرگذار بر افزایش فاصله 

باشد که در ادامه به برخی از موارد طبقاتی و فقر می

 شود. یها اشاره مآن

. تورم1-2

درخصوص رابطه بین تورم و شکاف طبقاتی، 

تواند شود که داشتن یک تورم مالیم میاستدالل می

های درآمدی پایین و بهبود نسبی در وضعیت دهک

درنتیجه کاهش شکاف طبقاتی را داشته باشد. درواقع 

درآمد این استدالل با این فرض است که قشر کم
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تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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ارزش جامعه دارای بدهی هستند و با بروز تورم 

شود که این نوعی ها کم میهای آنحقیقی بدهی

شود. در این درآمد محسوب میکمک به افراد کم

خصوص باید توجه کرد که این استدالل در صورتی 

درآمد به منابع مالی و درست است که قشر کم

تسهیالت اعطایی سیستم بانکی دسترسی داشته 

باورند  باشند. همچنین طرفداران این استدالل بر این

بیکاری و تورم، با  که با وجود رابطه معکوس بین

یابد که در نتیجه به افزایش تورم بیکاری کاهش می

افزایش درآمد، بهبود وضعیت معیشتی مردم و کاهش 

 شود. شکاف طبقاتی منجر می

های گذشته بیانگر آن است که تجربیات سال

استدالل فوق درخصوص اقتصاد ایران صدق 

ترین فرض استدالل مذکور کند زیرا اصلینمی

یعنی داشتن تورم مالیم، نقض شده است؛ در 

 15های باالی های گذشته اقتصاد ایران تورمسال

طور مسلّم تورم مالیم درصد داشته است که به

 شود.محسوب نمی

استدالل برخی دیگر از اقتصاددانان آن است که 

بروز تورم باعث افزایش شکاف طبقاتی بین اقشار 

ترین مثال شود. سادهثروتمند و ضعیف جامعه می

برای توضیح این استدالل این است که: فرد 

های ثروتمندی را در نظر بگیرید که ارزش دارایی

وک میلیارد تومان باشد، با بروز یک ش 100وی 

 30های وی درصدی، ارزش دارایی 30تورمی 

شود، حال فرض کنیم که میلیارد تومان بیشتر می

میلیون  200های ساالنه زندگی همین فرد هزینه

 60درصدی تنها  30تومان باشد که در اثر تورم 

شود. در های وی افزوده میمیلیون تومان به هزینه

در مقابل سرپرست یک خانوار از قشر ضعیف را 

میلیون تومان درآمد دارد  50نظر بگیرید که ساالنه 

شود؛ با بروز که صرف مخارج جاری زندگی وی می

میلیون  15درصدی، قدرت خرید وی  30یک تورم 

یابد. از سوی دیگر این شخص تومان کاهش می

دارایی با ارزشی ندارد که بخواهد در اثر تورم ارزش 

وتمندتر شدن اغنیا آن افزایش یابد. لذا تورم باعث ثر

شود و از این طریق به شکاف و فقیرتر شدن فقرا می

زند. طبقاتی دامن می

. رکود و افزایش بیکاری2-2

های مختلف رکود اقتصادی تأثیر منفی بر بخش

های شغلی و افزایش اقتصاد دارد و کاهش فرصت

همراه دارد. از آنجا که قشر ضعیف از بیکاری را به

ی برخوردار نیستند، عموماً بیشترین اتخصص ویژه

رو، اینشود. ازدرآمد میاثر بیکاری متوجه قشر کم

رکود اقتصادی باعث ایجاد بیکاری گسترده در بین 

نابرابری گسترده در توزیع درآمد به 

شکاف طبقاتی و فقر، که از دالیل 

تصادی و افزایش کُندکننده رشد اق

آیند، منجر شمار مینارضایتی به

واسطه آثار اقتصادی، شود و بهمی

بستر مناسبی برای پیدایش بسیاری 

های اجتماعی است.از آسیب



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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درآمد، افزایش فقر مطلق و گسترش تضاد افراد کم

 شود. طبقاتی در جامعه می

. رشد جمعیت3-2

 مطالعات تجربی زیادی تأثیرگذاری رشد جمعیت بر

ضریب جینی )شاخص نابرابری درآمدی( را تأیید 

کنند. هنگام رشد جمعیت، بعد خانوار در بین می

درآمدتر افزایش بیشتری نسبت به خانوارهای کم

دلیل مدت بهخانوارهای ثروتمند دارد، لذا در کوتاه

شود. افزایش جمعیت وضعیت معیشت فقرا بدتر می

عیت از سوی دیگر، در بلندمدت نیز رشد جم

افزایش عرضه نیروی کار و درنتیجه بیکاری را 

طور که در دنبال دارد، که در این شرایط نیز، همانبه

باال اشاره شد، بیشترین تأثیر منفی بیکاری متوجه 

قشر فقیر جامعه خواهد شد. بنابراین، رشد جمعیت 

های تواند تأثیر منفی بر سهم درآمدی دهکنیز می

گسترش نابرابری و تضاد  پایین داشته و منجر به

 طبقاتی شود.  

خواری و فساد. رانت4-2

وسیله صاحبان رانت از لحاظ اقتصادی به

رانت )مانند نشت اطالعات  سازوکارهایی

به امکانات بانکی،  ، دسترسی ناعادالنه(اطالعاتی

برخورداری از قدرت الزم برای نادیده گرفتن برخی 

نابرابری  هایو... از فرصت (فساد اداری)از قوانین 

توانند در عرصه رقابت بع میالطبرخوردار شده و ب

 برای مثال، رانت. تر ظاهر شونداقتصادی موفق

وجود نشت اطالعات به ةاطالعاتی که در نتیج

های اقتصادی شده و گیریآید، سبب تصمیممی

ای را برای افرادی به ارمغان ناعادالنه هایثروت

اند. مثالی یافته مطلعآورد که از اطالعات نشتمی

ای به دسترسی عده خواری،در زمینه رانتدیگر 

شده به های اعطاامکانات بانکی مانند وام

 .های تولید توسط دولت استکارخانجات و شرکت

که صرف افزایش حجم و جای آناین منابع مالی به

های گذاری در کارخانهکیفیت تولیدات و سرمایه

سمت بازارهای دارایی با هدف شوند، به خصوصی

یابند و پولی که از گری سوق میبازی و واسطهسفته

مقداری برای  ،شودحاصل می هااین نوع فعالیت

های تولید صرف شده جبران ضرر و زیان کارخانه

گذاری سرمایه که به تولید وجای آنو مابقی به

رو، رسد. ازایناختصاص یابد، به مصارف دیگر می

 یابد بلکه فعاالنتنها افزایش نمیتولید داخلی نه

های مولد اقتصاد نیز از ادامه فعالیت خود بخش

شوند و چرخه تولید ملی بیش از پیش دلسرد می

شود. به این ترتیب، صاحبان رانت می دچار آسیب

با در اختیار داشتن امتیازات ویژه، باعث توزیع 

شکاف طبقاتی در جامعه  ناعادالنه درآمد و افزایش

 . زننداری و فقر دامن میشده و به گسترش بیک

رکود اقتصادی تأثیر منفی بر 

های مختلف اقتصاد دارد و بخش

های شغلی و افزایش کاهش فرصت

همراه دارد. از آنجا که بیکاری را به

ای قشر ضعیف از تخصص ویژه

برخوردار نیستند، عموماً بیشترین اثر 

شود.درآمد میه قشر کمبیکاری متوج



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

شکاف طبقاتى و وضعیت فقر و نابرابرى 

36

 . مالحظات امنیت اقتصادی 3
 10بررسی وضعیت ضریب جینی و نسبت سهم 

درصد فقیرترین در  10درصد ثروتمندترین به 

های اخیر بیانگر آن است که وضعیت شکاف سال

طبقاتی در حال بدتر شدن است و تداوم روند موجود 

طور همراه دارد. بهشور بهای برای کتبعات گسترده

توان از دو بُعد کلی تبعات فاصله طبقاتی و فقر را می

اقتصادی ـ اجتماعی و امنیت ملی مورد بررسی قرار 

 داد.   

. تبعات اقتصادی ـ اجتماعی1-3

افزایش مشاغل کاذب، جرم و بزهکاری -

شود افراد قشر گسترش فقر در جامعه باعث می

درآمد برای تأمین مایحتاج زندگی خود به کم

مشاغل کاذب و گاه خالف قانون روی آورند. 

دهد که بسیاری از افرادی مطالعات میدانی نشان می

های عمومی مانند معابر و مترو مشغول که در مکان

أمین آور خانه بوده و برای تدستفروشی هستند، نان

اند. آورده مایحتاج زندگی خود به این مشاغل روی

دلیل ماهیتی که دارند زمینه مشاغل کاذب به

دهند؛ ارتکاب جرم، اعتیاد و بزهکاری را افزایش می

ای است که گونهماهیت بسیاری از مشاغل کاذب به

های زیادی برای کار کردن تنها فرد با صرف ساعت

های زندگی خود را زینهقادر خواهد بود بخشی از ه

شود بعد از مدتی تأمین کند و این اتفاق موجب می

فرد دچار افسردگی شده و گاه برای رهایی از فقر به 

ویژه کارهای خالف قانون روی آورند، این شرایط به

ها بیشتر پذیری آندلیل آسیببرای جوانان و زنان به

است. 

تأثیر منفی بر سطح سالمت عمومی -

دلیل ایجاد محدودیت در تأمین مواد گسترش فقر به

غذایی مورد نیاز بدن، باعث کاهش امنیت غذایی 

ناشی از  شود. کاهش امنیت غذایی و سوءتغذیهمی

عدم دسترسی مناسب به مواد غذایی موجب افزایش 

شود؛ که این ها در بین افراد میابتال به انواع بیماری

بر سالمت افراد، موجب اتفاق عالوه بر تأثیر منفی 

های دلیل افزایش هزینههای دولت بهافزایش هزینه

 شود. بهداشت و درمان می

کاهش انگیزه تحصیل در مقاطع باالتر بین افراد  -

درآمدکم

درآمد معموالً پرجمعیت بوده که این خانوارهای کم

های زندگی تر شدن تأمین هزینهموضوع باعث سخت

ماً افراد خانوارهای پرجمعیت و شود و عموها میآن

ویژه در درآمد انگیزه کمتری برای تحصیل بهکم

مقاطع باالتر دارند و افراد از یک سنی به بعد ترجیح 

جای ادامه تحصیل دهند وارد بازار کار شوند و بهمی

خرج خانواده باشند. کمک

گسترش فقر باعث ایجاد نارضایتی در اقشار 

تواند به کاهش شود و میضعیف جامعه می

حمایت مردم از حکومت منجر شود و از آنجا 

که بقای حکومت و نظام سیاسی در هر 

کشوری وابسته به رضایت عموم مردم از 

حکومت است؛ تعمیق فقر و نابرابری درآمد، 

دی برای بقای نظام سیاسی خطری ج

آید.شمار میکشور به



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

شکاف طبقاتى و وضعیت فقر و نابرابرى 
                    تدبیر اقتصاد
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. تبعات امنیت ملی2-3

اهداف و گسترش فقر و نابرابری درآمد، مغایر با 

های انقالب اسالمی است و پیامدهای آرمان

اقتصادی ـ اجتماعی آن موجب کاهش اعتماد و 

شود. گسترش فقر وفاداری مردم به حکومت می

باعث ایجاد نارضایتی در اقشار ضعیف جامعه 

تواند به کاهش حمایت مردم از شود و میمی

حکومت منجر شود و از آنجا که بقای حکومت و 

سی در هر کشوری وابسته به رضایت نظام سیا

عموم مردم از حکومت است؛ تعمیق فقر و 

نابرابری درآمد، خطری جدی برای بقای نظام 

 آید. شمار میسیاسی کشور به

 بندی و پیشنهادها جمع
پس از پیروزی انقالب اسالمی، مقابله با گسترش 

ترین اهداف شکاف طبقاتی و فقر یکی از مهم

گذاری جهت بهبود ست. هدفها بوده ادولت

های توسعه توزیع درآمد و تأکید بر آن در برنامه

ـ اجتماعی نیز بیانگر اهمیت این موضوع  اقتصادی 

های حال، بررسی وضعیت شاخصاست. بااین

درصد ثروتمندترین به  10ضریب جینی و نسبت 

های اخیر بیانگر بدتر درصد فقیرترین در سال 10

تی و نابرابری درآمد در شدن وضعیت شکاف طبقا

کشور است. از دالیل عمده گسترش فاصله 

توان به تورم، های اخیر میطبقاتی و فقر در سال

رشد  خواری و فساد ورکود و بیکاری، رانت

 جمعیت اشاره کرد. 

واسطه آثار اقتصادی، افزیش نابرابری و فقر به

تواند تبعات اجتماعی و امنیتی نیز داشته باشد. می

فزایش مشاغل کاذب، جرم و بزهکاری، تأثیر ا

منفی بر سطح سالمت عمومی، کاهش انگیزه 

درآمد و کاهش تحصیل در بین خانوارهای کم

اعتماد به حکومت و از دست رفتن حمایت مردم، 

برخی از تبعات گسترش شکاف طبقاتی و فقر در 

 جامعه است. 

رشد شکاف بهمنظور پیشگیری از روند روبه

و گسترش فقر، پیشنهادهای زیر ارائه  طبقاتی

 شوند: می

نقدی و حمایت  هدفمند کردن پرداخت یارانه -

یکی از : های پایین درآمدیمعیشتی از دهک

راهکارهای حمایت از اقشار ضعیف و بهبود 

های معیشتی و وضعیت معیشت فقرا، کمک

ذکر هدفمند کردن پرداخت یارانه است. الزم به

تومان  45500مبلغ  1389 است که، از سال

رغم شود اما بهعنوان یارانه به مردم پرداخت میبه

های زندگی، مبلغ یارانه افزایش تورم و هزینه

حاضر حالنقدی تاکنون تغییری نکرده است. در

میلیون نفر یارانه نقدی دریافت  76بیش از 

که تمام این افراد مستحق دریافت حالیکنند درمی

منظور جبران شود بهاشند؛ پیشنهاد میبیارانه نمی

وجود آمده بین ثروتمندان و اندکی از شکاف به

های باالی درآمدی را فقیران، دولت یارانه دهک

های معیشتی حذف کند و در عوض حمایت

بیشتری از اقشار ضعیف را دنبال کند. 



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

شکاف طبقاتى و وضعیت فقر و نابرابرى 
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بیکاری و نداشتن : های شغلیایجاد فرصت -

رین دالیل فقر در تدرآمد ثابت یکی از اصلی

رو، حمایت از تولید داخلی و کشور است. ازاین

تواند در کاهش های شغلی میایجاد فرصت

های شغلی بیکاری و فقر مؤثر باشد. ایجاد فرصت

های از کمکدرآمد بیش پایدار برای اقشار کم

ها مالی و معیشتی بر افزایش سطح رفاه آن

مالی از تأثیرگذار است. در این خصوص حمایت 

عنوان وکارها و صنایع کوچک ـ بهکسب

درآمد و فاقد مهارت بیشتر هایی که افراد کمبخش

تواند ایجاد ها فعالیت دارند ـ میدر آن

های های شغلی بیشتری برای گروهفرصت

 همراه داشته باشد. درآمد جامعه را بهکم

: آموزی و توانمندسازی اقشار ضعیفمهارت -

جامعه عموماً فاقد مهارت و توانایی درآمد قشر کم

های با درآمد باال هستند کافی برای اتخاذ شغل

ای که درآمد بسیاری از خانوارهای گونهبه

ها را های زندگی آندرآمد تنها بخشی از هزینهکم

دهد و در این بین افراد ناچار به کاهش پوشش می

باشند که های تحصیل فرزندان خود نیز میهزینه

یجه آن محروم ماندن از آموزش باکیفیت و نت

درآمد تداوم دور باطل فقر در خانوارهای کم

است. لذا توجه بیشتر دولت به مناطق محروم و 

های های تحصیلی به دهکهزینهاعطای کمک

منظور فراهم کردن شرایط درآمدی پایین به

تواند تر، میتر به آموزش با کیفیتدسترسی آسان

ه بهبود وضعیت فقر و شکاف در بلندمدت ب

طبقاتی کمک کند. 
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