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آيد كه در كنار آثار اقتصادي، داراي تبعات منفي اي به شمار ميهاي مخرب در اقتصاد هر جامعهفقر از جمله پديده
هاي اقتصادي ها مبارزه با فقر و نابرابري را همواره در اولويت برنامهاجتماعي، سياسي، امنيتي و فرهنگي نيز است. دولت

عنوان راهكاري هاي ظالمانه، اقتصاد مقاومتي بهبا توجه به نيازهاي جامعه و اعمال تحريم. بنابراين اندخود مدنظر قرار داده
 عملي توسط كارشناسان شناسايي و مفاد آن براي اجرا از سوي رهبر معظم انقالب اسالمي به مسؤوالن كشور ابالغ شد.

پذيري اقتصاد ملي به بحث رفاه مردم و كاهش مختلف آسيب هايهاي كلي اقتصاد مقاومتي در كنار توجه به حوزهسياست
كن ها، در بندهاي مختلف به صورت مستقيم و غيرمستقيم به ريشهفقر و نابرابري نيز توجه ويژه داشته است. در اين سياست

لذا روشن ساخته است.  گذاران،ي سياستكردن فقر و نابرابري در اقتصاد كشور اشاره شده و افق مقابله با اين پديده را برا
توجه به مسأله  و استگذاران بخش عمومي بوده هاي مصلحان اجتماعي و سياستترين دغدغهكاهش فقر يكي از اصلي

  اي دارد. فقر در تحقق اقتصاد مقاومتي جايگاه ويژه
. پرداخته شدكاهش فقر  اهكارهاي مناسب جهتدر اين گزارش، به بررسي اهميت فقرزدايي در اقتصاد مقاومتي و ر

بنابراين ابتدا وضعيت فقر در برنامه هاي اول تا پنجم توسعه كشور بررسي و سپس به ارايه راهكارهايي جهت كاهش فقر 
  پرداخته شد. 

گذاري دولت در زمينه بازسازي آن بود كه با سرمايه ،هدف اصلي اين برنامه: )1372-1368( توسعهاول برنامه  -الف

هاي موجود، روندهاي منفي اقتصادي را به نفع ايجاد رشد تبرداري حداكثري از ظرفيهجنگ تحميلي و بهر هايخسارت
ترين يرشد اقتصادي از اساس رو، در اين برنامهازاين در آينده فراهم كند. را اقتصادي در كشور تغيير دهد و بستر تداوم رشد

معادل فقر و نرخ رشد واقعي حاكي از آن است كه ركود اقتصادي در  . مقايسه نرخ رشدنيازهاي توسعه ملي به شمار آمد
)، گوياي كاهش فقر 1372مناطق شهري، روستايي و كل كشور به ضرر فقرا بوده، اما نتايج سال پاياني برنامه اول توسعه (

  در مناطق شهري، روستايي و كل كشور است. 
تثبيت دستاوردهاي برنامه اول توسعه، ايجاد  ،برنامه دوم توسعه استراتژي اصلي: )1374-1378( برنامه دوم توسعه -ب

برنامه دوم رو، در ازاين. بيان شده بودثبات در روندهاي اقتصادي كشور و كاهش بار سنگين تحوالت اقتصادي بر جامعه 
رشد در اين دوره  داشت.تأكيد خاصي بر پايداري آن اين برنامه و  بودترين اهداف نيز رشد و توسعه اقتصادي از اصلي

)، 1378است. نتايج سال پاياني برنامه دوم توسعه (اقتصادي در مناطق شهري، روستايي و كل كشور به نفع فقرا عمل كرده 
  گوياي افزايش فقر و نابرابري در مناطق شهري، روستايي و كل كشور است. 

» توسعه اقتصاد رقابتي«د بر رويكربرنامه سوم با راهبرد اصالحات اقتصادي مبتني :)1379-1383( برنامه سوم توسعه -ج

گيري نظام جامع تأمين اجتماعي و اصالحات قانوني و نهادي از طريق حركت به سمت آزادسازي اقتصادي همراه با شكل
 ت طراحي و تدوين شد.گري دولهاي مشاركت بخش خصوصي و كاهش تصديو لغو انحصارات براي فراهم شدن زمينه

)، 1383سال پاياني برنامه سوم توسعه (در تشديد شده است. اما فقر در مناطق شهري، روستايي و كل كشور  در اين دوره
  است. يافته كاهش فقر در مناطق شهري، روستايي و كل كشور 
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گيري و با جهت 1404انداز كشور در افق چشمبرنامه چهارم توسعه در قالب سند : )1384-1388چهارم توسعه (برنامه  -د

ساز به مسايل بود كه ريزي، نگاه فعال و آينده. هدف از اين نوع برنامهشكل گرفتكلي رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي 
)، نرخ رشد واقعي 1384در سال نخست برنامه چهارم توسعه ( انداز است.الزمه اين نوع نگاه، حركت برپايه مديريت چشم

در اين مناطق كاهش در نرخ رشد اقتصادي در موجب افزايش فقر ري، روستايي و كل كشور منفي بود و ر مناطق شهد
   شده است. 

بهبود توزيع ، درصد در طول برنامه 8تحقق رشد پرشتاب اقتصادي به ميزان : )1390-1394برنامه پنجم توسعه ( -ـه

كاهش نرخ بيكاري به ميزان و  تورمر مها، هاهدفمندكردن يارانه، برنامهدرصد در پايان  35درآمد و كاهش ضريب جيني به 
  اقتصاد بود.  هاي قانون برنامه پنجم در بخشين موضوعتراز جمله مهم درصد در پايان برنامه 7
صاد مقاومتي هاي مصوب ستاد فرماندهي اقتها و پروژهدر قانون برنامه ششم توسعه نيز مبارزه با فقر از جمله برنامه -ي

هاي خاص سازي محرومان و فقرا جزء موضوعريزي ساالنه قرار گرفته و در اولويت است. در اين برنامه، توانمنددر بودجه
   كالن فرابخشي قرار گرفته و در راستاي اقتصاد مقاومتي مورد توجه است.

  : مي توان به موارد زير اشاره كردده شود، محورهاي مهم در خصوص فقر كه بايد در مورد آنها تدابيري انديشياز جمله 
و هايي را در تأمين امنيت غذايي د و سياستهاي غذايي خود بازانديشي كنياستبايد در س دولت: درمانو  امنيت غذا -

كه افزايش درآمد فقرا در ابتدا  ، چراكودكان و مادران باردار توجه شودو بهداشت تغذيه به د كه اتخاذ كنبهداشت و درمان 
به بهبود تغذيه و استفاده از غذاهاي سالم منجر نخواهد شد، زيرا آنها نيازهاي فراواني در رقابت با غذاي سالم و باكيفيت 

  دارند.
گيري درباره تحصيل به سازوكار بازار، امكان تحصيلي را براي در مورد فقرا، واگذاري تصميم: آموزش و پرورش -

يابد، مداخله عمومي از سوي دولت براي كند و براي اطمينان از اينكه هر كودكي فرصت تحصيل را ميدكان فراهم نميكو
  ارزان كردن آموزش الزم است. 

جمله عواملي كه بر بيكاري، تورم، رشد اقتصادي و توزيع درآمد مؤثر است و  از: استفاده از پنجره فرصت جمعيتي -

هاي رو، سياستتواند موجب كاهش فقر در كشور شود، استفاده درست و بهينه از فرصت جمعيتي كشور است. ازاينمي
المت، حكمراني و اقتصاد پيشنهادي استفاده بهينه از پنجره فرصت جمعيتي عالوه بر بعد جمعيتي در چهار بعد آموزش، س

 شود.مطرح مي

پذيري هاي درآمدي، غذايي و سالمتي و آسيبيك واقعيت اساسي در زندگي فقرا، وجود انواع ريسك: ريسك و بيمه-

بخشي به شغل هاست. تنوعسازي و انتخاب شغلهاست. يكي از راهكارها براي فقرا متنوعبيشتر آنها در برابر اين ريسك
گيري شبكه گسترده از جوامع محلي، ازدواج براي ايجاد ارتباط بين خانوارها و داشتن فرزند بيشتر مهاجرت، شكلاز طريق 

اي استفاده كرد، اما فقرا هاي بيمهتوان از سياستكنند. براي پوشش ريسك ميهايي است كه فقرا انتخاب مياز جمله راه
هزينه بيمه را بايد به صورت نقدي پرداخت كنند، اما دريافتي حاصل از  كمتر از بقيه حاضر به پذيرش بيمه هستند، زيرا
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توان از رسد كه براي كمك به فقرا، بيمه محمل مناسبي است كه ميآن در آينده خواهد بود. به همين دليل، به نظر مي
  بودجه عمومي براي رفاه همگاني استفاده كرد.

هاي بهره باالتر، براي نرخ زيها ن. بانكرنديها وام بگتوانند از بانكر ميفقرا كمت: تسهيالت توانمندسازي براي فقرا -

هاي با نرخ ررسمييدر موارد متعددي فقرا از بازارهاي غ ل،يدل نيكنند و به همپوشش ريسك نكول، از آنها دريافت مي
. برنديسر مدر زندان به ياديمدت زمان ز يناتوان هستند، بعضاً برا التيتسه نيو چون در بازپرداخت ا رنديگباال وام مي

 يسر برد و در برخصرف  انجام كار و تالش كند در زندان به ديرا كه با يكه فرد زمان و توان شوديموضوع باعث م نيا
 خرد يمال نيكمك به فقرا، تأم ييك راهكار برا ن،ي. بنابراشوديموضوع به گسستن كانون خانواده فرد منجر م نيموارد ا

فقرا را افزايش دهد، با اين حال، براي  رييگتواند قدرت وامتا حدودي مي يسازمنظور توانمنداست. اعتبارات خرد به
  مالي خرد بر بازپرداخت منظم پافشاري كنند. نيهاي تأممالي خرد، الزم است مؤسسه نيتأم تيافزايش ظرف

 ني. همچنستنديهاي كوچك نهاي اداري باال، به دنبال مديريت حسابهزينه ليها به دلبانك: انداز تدريجي فقراپس -

توانند شود، بهتر مي شتريبه آينده در فقرا ب ديشدت به انتظار مردم از آينده بستگي دارد و هر اندازه امانداز بهرفتار پس
 التياز طريق اعتبارات، تحص توانديم شود كهدر آنها حاصل مي تيانداز كنند و اين موضوع از طريق ايجاد حس امنپس

اقشار و  يدرآمد نييپا يهاانداز دهكتوانند پسمي هااستيو داشتن شغل تحقق يابد. اين س مهيبهتر براي كودكان، انواع ب
  را افزايش دهند. فيضع

 است و منابع توليد عادالنه ثروتاز ابزارهاي مهم براي از بين بردن فقر، توزيع : منابع توليد و درآمدها توزيع عادالنه -

  ).بعد از توليد (توزيع مجدد، هنگام توليد، پيش از توليد	:گيرددر سه مرحله صورت مي كه
گذاري اندك، درآمد اندك را به شود (سرمايهطور معمول در دام كوچك ماندن گرفتار ميكار فقرا بهوكسب: كارآفريني-

اي نخواهد بود كه اندازهانداز آنها، بهدانند پسكنند، زيرا ميانداز ميطبقه متوسط پسهمراه دارد). همچنين فقرا كمتر از 
گيري مشاغل انداز و كارآفريني فقرا از يك سو، به شكلاهداف مصرفي آنها را در آينده تحقق بخشد. سازوكار افزايش پس

پذير زه كمك به فقرا و ايجاد اشتغال براي آنها توجيهشود و از سوي ديگر، حضور دولت را در حوباثبات براي فقرا منجر مي
هاي وام به كارهايي بزرگ، براي مثال، ارايه ضمانتوكند (استفاده از منابع دولتي در كمك به ايجاد كسبمي

 تواند توجيه داشته باشد).هاي متوسط و بزرگ ميگذاريسرمايه


