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 چکیده
م .م، مقایسه وضعیت معیشتی بازنشسیتگان ن .هدس از انجام این تحقیق مطالعه وضعیت معیشتی بازنشستگان ن

 .اشید ب میی  7898م در افیق  .و درآمید بازنشسیتگان ن   مالی توانی کم، تخمین و برآورد خط مالی توانی کمبا خط 

که  نفر 125487و شامل  م.نو بازنشستگان  رانیبگ یمستمر، رانیبگ فهیوظ گروهاز سه  این تحقیقجامعه هدس 

مواد و  .اشدب می بگیر مستمریر نف 785024و ه نفر بازنشست 295510، بگیر وظیفهنفر  777598 رندهیدربرگخود 

ی مرتبط با معیشیت و سیطح زنیدگی و در    ها  با استفاده از نظریه نظریی مورد نیاز این پژوهش در حوزه ها داده

ری همچنیین گیردآو   اییران و  آمیار اده از اطالعات مستند خروجی از بانک مرکیزی و مرکیز   حوزه میدانی با استف

در ایین تحقییق    .ی میدانی حقیقی مربوط به جامعه بازنشستگان نیروهیای مسیلح انجیام پذیرفتیه اسیت     ها داده

ین بیر اسیاس همی    7898م به هفت گروه تقسیم شده و میزان رشد آن تا سال .وضعیت مستمری بازنشستگان ن

درآمدی بازنشسیتگان   تیوضعو  مالی توانی کمیی بین خط ها در انتها مقایسه. روال جاری کشور تخمین زده شد

هد که در صورت استمرار وضع موجیود،  د می نتایج نشان .انجام گرفتها  برای هر یک از گروه 7898م تا سال .ن

از توانمنیدی میالی    ،دهنید  یمدرصد بازنشستگان را تشکیل  09ی اول تا چهارم از بازنشستگان که حدود ها گروه

 .ی زندگی برخوردار نخواهند بودها مناسبی در قیاس با هزینه

 توانی مالی، خط فقر، درآمد، معیشت، بازنشستگان نیروهای مسلح کم :های کلیدی واژه

                                                                                                                                       

 ، (مسیییئول نویسیییندۀ) ، واحییید نیییراقدانشیییگاه آزاد اسیییالمی میییدیریت تولیییید و عملییییات،دانشییییار . 7
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 مقدمه
از آن نیام بیرده    «میالی  توانی کم» ممکن در این مقاله تحت عنوانود تا حد ش می که سعی)فقر 

ای  هاز آن کیار سیاد   ییق جیامع و دق  ییف تعر ییک رو ارائه  یناز ا ؛است یچندبعد ای یدهپد (شود

بیه اجمیاع    یدندر جهت رس ییها و سازمان ملل متحد تالش یبانک جهان 7009از دهه . یستن

آن  یجاند کیه نتیا   مالی آغاز کرده توانی کمکاهش  های راهبردمالی و  توانی کمدر ارتباط با مفهوم 

سیازمان ملیل متحید    . مشاهده نمود ،راهنما منتشر شده عنوان  بهکه  ییها توان در گزارش را می

 ییت محروم یکیرد رو ی،توانمنید  یکیرد رو ی،پیول  یکیرد مالی را از چهار منظیر رو  توانی کممفهوم 

 نیتیر  معمیول  یپیول  یکیرد رو. قرار داده اسیت  یمورد توجه و بررس یمشارکت یکردو رو یاجتماع

 .مالی است توانی کم یریگ و اندازه یفتعر یروش برا

عبیارت   فقیر خیط  . شده اسیت  یفاز رفاه تعر یتمحرومفقر ات موضوع مرتبط با خط یدر ادب

سیطح   ییک بیه   یدسترسی  یبرا ینزمان و مکان مع یکفرد در  یککه  یمخارج یزاناست از م

 یسیطح حیداقل   یین کیه بیه ا   یافراد(. 7005 ،7یونراول ینمارت)شود  از رفاه متحمل می یحداقل

خیط،   یین ا ییین مسیئله مهیم در تع  . شیوند  شیناخته میی   ییر فق فرادا عنوان  به ،ندارند یدسترس

سیطح   یین بیه ا  یابیاست که جهت دسیت  یمخارج یزانبرآورد سطح حداقل رفاه و م یراهکارها

سطح حیداقل رفیاه و مخیارج     یینکه جهت تع یمتفاوت های روشلذا با توجه به  .است یازمورد ن

 بیه مالی و  توانی کمخط  ییندر تع یمتفاوت یکردهایرو .شود به آن اتخاذ می یابیدست یالزم برا

 .است یعمتفاوت شا یها مالی توانی کمآن برآورد خط  تبع 

مصرس کاالهیا   بر اساس یتشود و تابع مطلوب مشخص می یتمطلوب برحسبدر اقتصاد، رفاه 

 یافیراد را نسیبت بیه سیبدها     یحیات ترج یت،تابع مطلوب یندر واقع ا. شود می یفو خدمات تعر

 تیوانی  کیم مربوط به  یفمطلب در تعار ینبا توجه به ا. کند یممختلف کاالها و خدمات مشخص 

 یاساسی  یازهایحداقل ن تأمین یبرا یس ومصر یامد آشود که در اطالق می یبه کس یرمالی، فق

آوردن حیداقل   دسیت  در بیه  یمیال  ییتوانا یتبر اساس کفا یزمالی ن توانی کمخط . نکند یتکفا

 تیوانی  کیم از خیط   کمتیر ( یشها ینههز)که درآمدش  یهر فرد. شود می یینتع یاستاندارد زندگ

 .شود شناخته می یرفرد فق عنوان  به ،باشد مالی

                                                                                                                                       

1. Ravallion, M. 
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اسیت کیه در هیر اقتصیاد      یمسیائل  تیرین  مهیم از  یکی مالی توانان کم ییمسئله شناسادر واقع 

آنهیا   یتبیر وضیع   ینظارت دائمی  و یرفق های تک تک گروه ییشناسا. یردمورد توجه قرار گ یدبا می

 یتیکیه نظیام حمیا    یفراتر از کیل منیافع   ینظارت دائم ینا یها ینههز یراز ؛است رممکنیغ تقریباً

 یاتن اسیت کیه خصوصی   آبهتر  یرهافق ییشناسا یجاه اساس ب ینبر ا. کند، خواهد بود منتقل می

 ییایی، منطقیه جغراف  ی،شیغل  ی،مثال سن، جنسی  یبرا. شوند ییشناسا یرهافق یو اقتصاد یاجتماع

 یاتخصوصی  یرو سیا  ییر سرپرسیت خیانوار فق   یتفعال یبعد خانوار، بخش اقتصاد یالت،تحص یزانم

 .یدفراهم آ یتامکان هدفمند نمودن حماها  یافته یننمود تا بر اساس ا ییتوان شناسا یرا م یرهافق

 تیوانی  کمخود در گرو محاسبه خط  مالی توانان کم یو اقتصاد یاجتماع یاتشناخت خصوص

جدا نمیود تیا پیس از     یرفق یرغ یرا بتوان از خانوارها یرفق یتا بر اساس آن خانوارها تاس مالی

 یبرحسب مفهیوم  یزن مالی توانی کمخط . شود ریپذ امکان یرهافق یاتخصوص یآن مطالعه بر رو

 میالی  تیوانی  کیم : است یریگ اندازه قابلمختلف  های روشبه  ،یمدر ذهن دار مالی توانی کمکه از 

 تیوانی  کیم  گانیه  سیه  مفیاهیم از  یکهر  یبرا ی،ذهن مالی توانی کممطلق و  مالی توانی کم ی،نسب

 .وجود دارد مالی توانی کم گیری اندازه یبرا یمتعدد های روش مالی

یی از اسیت کیه از سیامانه ارتبیاط بیا      هیا  نظرسنجیمسئله اصلی ما در این تحقیق مبتنی بر 

انجیام شیده در    نظرسنجیبر مبنای . م استخراج شده است.اجتماعی ن تأمینمشتریان سازمان 

اسیت کیه    ییها تیشکای نظرسنجی سازمان گالیه و ها مراجعات به سامانهباالترین  7502سال 

زنیدگی   یازهایحداقل ن تأمینی خود برای ها م نسبت به کمبود دریافتی.بازنشستگان محترم ن

ی نادرست ها ود که آیا این نظرها حاصل ذهنیتش می مطرح سؤالطبیعی این  طور  به. اند داشته

لذا مقرر شد در این خصوص تحقیق انجام شیود تیا مشیخص گیردد     . ی جامعهها است یا واقعیت

ی زندگی چقدر است و وضیعیت بازنشسیتگان   ها مالی برای پوشش هزینه یها یتوانمندحداقل 

مهیر و  به مخارج زندگی چگونه است و روند دو جریان فوق طیی   ییدر پاسخگونیروهای مسلح 

 تی چگونه خواهد بود؟آ یها موم

 اهداف

بیرآورد خیط    ییق، تحق ینظیر  یو مبیان  یموضوع یاتادب بررسی :از اند عبارتداس این مطالعه اه

، انگیل  یبمالی معکوس ضر توانی کمخط ی، به کالر یازن :یهبر پا مالی در جوامع شهری توانی کم

تخمیین و بیرآورد خیط     میالی و  تیوانی  کیم بیا خیط    م.مقایسه وضعیت معیشتی بازنشستگان ن
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مطالعیه   یین ا اصیلی هدس  .و مقایسه آنها 7898در افق  م.مالی و درآمد بازنشستگان ن توانی کم

و همچنیین تخمیین مییزان     7898منتهی به افق سیال   های سالدر  مالی توانی کمخط  تخمین

م اسیت  .بر اساس آمار دقیق اخذ شده از سازمان بازنشسیتگی ن  م.افزایش درآمد بازنشستگان ن

 .نمود ریپذ امکانآتی را  های سالیت معیشتی این بازنشستگان در ی وضعبین پیشکه بتوان 

 یقاالت تحقؤس

 یست؟چمالی در ادبیات مرتبط  توانی کمتعریف  .7

 گردند؟ و چگونه محاسبه می اند کدممالی  توانی کم برآورد های روشانواع  .5

 سالیانه و ماهیانه چقدر است؟ صورت بهروند هزینه و درآمد خانواده  .5

 مالی چگونه است؟ توانی کمنسبت به خط  م.معیشتی بازنشستگان نوضعیت  .8

 7898میالی تیا سیال     تیوانی  کمنسبت به خط  م.روند وضعیت معیشت بازنشستگان ن .2

 چگونه خواهد بود؟

 یقضرورت تحقاهمیت و 
 ییاز ها و اطالعات میورد ن  شاخص نیتر مهمدر اقتصاد همواره از  مالی توانی کمخط  یینمسئله تع

با مطیرح شیدن بحیر     یراخ یانسال یدر ط یژهبه شکل و. اند بوده گذاران استیسو  یزانبرنامه ر

 ییزان م ییین بیه تع  ییاز ن ینجامعه، همچنی  یاقتصاد یتوضع یبه بررس یازو ن ها یارانه یهدفمند

. شیود  احسیاس میی   یشیتر هیا ب  شاخص ینبودن ا یاربه در اخت یازن یازمندن یاز خانوارها یتحما

 یکه چند درصید از افیراد و خانوارهیا    کند یم ییناست تع یزانیچه م مالی توانی کمخط  که نیا

 میالی  تیوانی  کیم خیط   یو چنید درصید بیاال    مالی توانی کمخط  یرز م.بازنشستگان نحاضر در 

مهیم   یاربس یکنون یطخصوصاً در شرا مالی توانی کمشاخص و خط  یتلذا اطالع از وضع. هستند

است، مشیکالت مختلفیی را در ابعیاد     یافتگین توسعهکه نمودی از  مالی توانی کم. است یاتیو ح

 تیوانی  کیم ی مبارزه با ها گام اول در طراحی و اجرای برنامه. وردآ می گوناگون برای جوامع به بار

و  میالی  توانی کمدر همین راستا محاسبه خط . است مالی توانی کم، بررسی وضعیت موجود مالی

 .وردآواند اطالعات مفیدی را در این زمینه فراهم ت می مالی توانی کمو شدت وقوع  میزان برآورد

 سیاله  هیر در حیالی کیه   ؛ هسیتند  مند هیگالم از وضعیت زندگی خود .همواره بازنشستگان ن

و ایین   گیردد  میی  م اضیافه .مقداری منطبق با درصد تورم بیه مییزان مسیتمری بازنشسیتگان ن    

 واقعیاً این است کیه آییا    سؤال. ش از سایر اقشار تنظیم شده استدرصد بی 59 معموالًمستمری 
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این نارضایتی یک نوع احساس نابجاست و یا در قیاس با شاخص حداقل سیطح زنیدگی و خیط    

بیین سیطح درآمید ثابیت     ای  ه، احساسیی درسیت و صیحیح اسیت؟ اگیر فاصیل      میالی  تیوانی  کم

چقیدر اسیت و چنید درصید ایین       ،دوجیود دار  مالی توانی کمبازنشستگان از محل حقوق با خط 

قیرار دارنید؟ چیه     میالی  تیوانی  کیم و چنید درصید پیایین خیط      مالی توانی کمجامعه باالی خط 

 فاصله مثبت بگیرند؟ مالی توانی کمم از خط .وان اتخاذ نمود تا نت می رویکردی را

 ها داده یو معرف یقتحق شناسی روش
در بخیش مربیوط بیه    . استای  هو کتابخان یفیو توص یلیمطالعه از نوع تحل یندر ا یلتحل روش

 تیوانی  کیم  یها شاخصو  مالی توانی کمو در بخش برآورد خط ای  هاز روش کتابخان ینظر یمبان

روش و  ییات در ادامیه بیه جزئ  . اسیتفاده شیده اسیت    یفیو توص یلیاز روش تحل یو نابرابر مالی

 .ها پرداخته خواهد شد داده یمعرف

. استفاده شده است یاساس یازهاین یکرداز رو مالی توانی کمآورد خط بر یمطالعه برا ینا در

 ییمواد غیذا  ینهزده شده سپس هز ینتخم ییغذا یازهایحداقل ن ینهکه ابتدا هز یبترت ینبه ا

برحسیب درآمید در نظیر گرفتیه شیده       مالی توانی کممحاسبه خط  یبرا یهپا عنوان به یازمورد ن

 یزیکیف ییحفظ کارا یبرا یازمورد ن یکالر یزانم معموالً ییمواد غذا ینهمحاسبه هز یبرا. است

در نظیر   یو قید بیرا   یسن، جنس یرهایمطالعه با لحاظ نمودن متغ یندر ا. شود زده می ینتخم

شیده متوسیط    یهتوصی  ینظیر متخصصیان، انیرژ    ینافراد و همچنی  یانرژ یازهایگرفتن تفاوت ن

ورد اسیتفاده  می  میالی  توانی کمخط  ینتخم یبرا یازورد نم یحداکثر انرژ عنوان به یکالر 5599

 .قرار گرفته شده است

 ینیه اسیت هز  یانگیل کیاف   یببرحسب معکوس ضر مالی توانی کمبه دست آوردن خط  یبرا

سیاختن خیط    یروش برا یناز ا 7یارشانسک. انگل ضر  نمود یبرا در معکوس ضر ییمواد غذا

                                                                                                                                       

1. Orshansky, M. 

نیازهای مادی اساسی خود مانند خورا ، پوشا  و بهداشت نباشد فقییر شیمرده    فراهم کردناگر کسی قادر به 

که از نظر متخصصان بهداشت و « حداقل مواد غذایی ضروری»مین أدر این روش هزینه الزم جهت ت. شود می

حیال  . کالری در روز اسیت  5579در ایران حداقل انرژی مورد نیاز فرد  .شود است محاسبه می یتغذیه ضرور

وسیله مواد غذایی استفاده شده روزانه فرد کمتر از این مقدار باشد فرد فقیر شیناخته   شده به ر انرژی کسباگ

 است؛ (Orshansky Method) سکیناین روش منسو  به ارشا. است
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متحیده   ییاالت در ا که نیابا توجه به . استفاده نموده است یکاآمر یاجتماع تأمیناداره  یبرا فقر

 5را در عیدد   ییمیواد غیذا   ینهاو هز ،شود یی میصرس مواد غذا آمد،در سوم کیمتوسط  طور  به

ارشیدی،  ) محاسیبه کیرد  ( هیا  ینیه کیل هز )را برحسیب درآمید    مالی توانی کمضر  نمود و خط 

 (.85 – 05 ، صص7505 ،کریمی

در مطالعات مختلیف ارقیام   . است 7انگل یبمتأثر از مقدار ضر شدت به فقر حالت خط ینا در

 یهیا  یبررسی در مطالعیات و   یمثیال ارشانسیک   یبیرا . دیآ یمبه دست  یبضر ینا یبرا یمتفاوت

 در ییز ن 45تیا   55 هیای  سال یبرا. به دست آورد یبضر ینا یرا برا 9/55و  9/51مختلف ارقام 

(. 7507 ، شمسیی، یخیداداد کاشی  )اسیت   یدهبرآورد گرد یرانا یبرایب ضر ینپژوهشکده آمار ا

از آنهیا   یمقیدار ثیابت   ییین و تع یازهیا ن یربه انتخیا  سیا   یازیاست که ن ینروش در ا ینا یتمز

و  یابید  شود کاهش میی  می ییاز درآمد که صرس مواد غذا یبخش یسطح زندگ یشبا افزا. یستن

 یتا حید  آید روش به دست می ینکه از ا فقرخط  .یابد می زایشاف ییمخارج غذا یبضر ینبنابرا

حسیب   بیر  یید با میی  میالی  تیوانی  کمحالت دائماً خط  یندر ا یرااست ز یمفهوم نسب یک یدارا

 .شود یلانگل تعد یبضر ییراتتغ

 جامعه هدف
 م.کیل ن ان و بازنشسیتگان  بگییر  مسیتمری ان، بگیر وظیفهسه دسته  رندهیدربرگ جامعه هدس ما

نفیر   295510، بگییر  وظیفیه نفیر   777598 شاملنفر  125487از  ترکیبیاین جامعه  .باشد می

مدی این جمعیت به آی درها طبقه بر اساسکه  استان بگیر مستمرینفر  785024و  هبازنشست

 7508سیال   م در.اطالعات موجود در سازمان بازنشسیتگی ن  مطابق. هفت طبقه تقسیم گردید

، طبقه درصد 58، طبقه سوم درصد 52، طبقه دوم درصد ..1طبقه اول جمعیت تحت پوشش 

                                                                                                                                       

1. Engle, R. F. 

 اقتصادبرنده جایزه نوبل ر کلیو گرینج به همراهاقتصاددان اهل آمریکا و ( 7085نوامبر  79 ۀزاد) رابرت فرای انگل

ک یی اِنگل رویکردی است که بر اساس آن همیواره  ب یا معکوس ضریکرد نسبت غذا یرو .باشد می 5995سال 

ن روش بیا توجیه بیه تیابع مصیرس اِنگیل در       یدر ا. و درآمد برقرار است ین مخارج خوراکیغذا ب ینسبت ثابت

 یازهیا ین نیمأتی  یاز بیرا یی ن نه غذا به حداقل درآمد موردینسبت هز یرا برا یجامعه، اندازه مشخص و معمول

که اندازه  یصورت در. ندجسن یک از افراد را با آن مینه غذا به درآمد هر ینسبت هزرند و گی می در نظر یاساس

باشید، آن فیرد، فقییر محسیو      ظیر  ن از اندازه مشخص و معلیوم مید   تر بزرگهر فرد جامعه  ین نسبت برایا

 .شود می

http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_F._Engle
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%88_%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%B1
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 .اشدب می درصد ...، طبقه ششم درصد 2، طبقه پنجم درصد 74چهارم 

 ها ابزار گردآوری داده
ی هیا  ی مورد نیاز هر یک از متغیرهای این تحقیق متناسب با میدل میورد نظیر و از داده   ها داده

ی بانیک مرکیزی   هیا  ی منیدرج در گیزارش  هیا  م و داده.سازمان بازنشسیتگی ن  رواقعی موجود د

از طرفیی کیل   . شده و از ابزار پرسشنامه استفاده نشده اسیت  آوری جمعجمهوری اسالمی ایران 

 یبیردار  نمونهمورد استفاده بررسی شده و  های مدلی مرتبط با متغیرهای ها جامعه هدس و داده

احسیاس  هیا   ایی ابیزار گیرداوری داده  وپایایی و ر برآوردلذا نیازی به . از جامعه انجام نشده است

 .در این زمینه استفاده نشده استای  هنشد و از ابزار محقق ساخت

 یشینمطالعات پ

 یمطالعات داخل

 انجیام   7525 یمیی عظ یندکتیر حسی  به وسیلۀ در کشور  خط فقرمطالعه جامع  اولین

 ییران، ا ییو روسیتا  یشهر یمصرس خانوارها یمارهاآ بر اساسمطالعه  ینا. شده است

 (.7541، یابونور و یمالک) است یافتهانجام  7525-7528 های سال یط

 در  یدرآمید و رفیاه اجتمیاع    ییع توز ،خط فقیر تحوالت  یبه بررس( 7512) یلیفرهاد ن

در  فقیر  گییری  اندازه»تحت عنوان ای  هدر مقال( 7547) یمحمود یدوح. پرداخت یرانا

آن در طیول   یییرات تغ یو چگیونگ  ییران در ا میالی  تیوانی  کیم درجیه   یلبه تحل «یرانا

 .(7507حسینی، ) پرداخته است( 7554-7515) یاقتصاد یلموسوم به تعد یاستس

 ییابی بیه ارز  «ییران در ا یو نابرابر فقر»با عنوان  یا مقاله یکی از محققان دیگر در قالب 

و  یو نیابرابر  میالی  تیوانی  کیم مبارزه با  یدولت در دوره بعد از انقال  برا های سیاست

 ینیده در آ ییی فقرزدابرنامیه   یاجیرا  یموجود در کشور برا ینهاد های یتسنجش ظرف

 .(7548هادی زنوز، ) پرداخته است

 ییران در ا یو نیابرابر  فقیر بیر   یاثر رشد اقتصیاد ( 7541)کاوند  ینو حس یباقر یدهفر 

رشید   توأم أثیرت یو چگونگ فقرو  یرشد اقتصاد ینارتباط ب بررسی به( 7548-7512)

 .پرداختند فقردر کاهش  ینابرابرتغییرات و 
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 فقیر برآورد خطوط »با عنوان  یا در مقاله( 7509) یمراد اصغر شاه زمان زاده و یدحم 

 تیوانی  کمبرآورد خط  یبعد خانوار بر رو تأثیر یبه بررس «بر اساس بعد خانوار یراندر ا

 .پرداخته است مالی

 یتورم بر نابرابر یرخطیغاثر »با عنوان  یا در مقاله( 7505)و همکاران  یعباس شاکر 

 .اند پرداخته یرانمد در اآدر یاثر تورم بر نابرابر یبه بررس «یراندر ا درآمد

 مطالعات خارجی

 یهیا  برنامیه  ییابی دربیاره ارز »تحت عنوان ای  هدر مطالع یزن( 5975) 5و سان 7یکاکوان 

به نفیع   یشتردولت ب یرفاه یها برنامه یلندنشان دادند، در کشور تا ،«فقرادولت به نفع 

 .اغنیاتا  قرا بوده استف

 ی، بیه بررسی  فقیر و  ینابرابر ی،تحت عنوان توسعه مالای  هدر مطالع ین،بک، کونت و لو 

 مختلف پرداختند یدر کشورها یو نابرابرفقر بر  یتوسعه مال تأثیر

 کشیور در   55 یمقطعی  یهیا  را با اسیتفاده از داده ی ا همطالع (7001) 5ینو چ یونوالرا

درآمید سیرانه، نسیبت     درصدی یک یشبا افزا داد یمحال توسعه انجام دادند که نشان 

درصد کیاهش   7/5قرار دارند، ( دالر در روز یکدرآمد کمتر از ) فقرخط  یرکه ز یافراد

 .تیافخواهد 

 حیال   در یبا استفاده از اطالعات و آمیار کشیورها   ییها در مطالعه( 5995) 8آدامز پیج

بیه   ی،مجیاز  ییر متغ ییق از طر یقا،و شمال آفر یانهخاورم یکشورها یکتوسعه و با تفک

 .ه استپرداخت یبا رشد اقتصاد یو نابرابر فقرارتباط  یبررس

 از نشییان دادنیید کییه سییاکنان کشییورهای ثروتمنییدتر  ( 5975) و همکییاران 2سییاکس

را کیه بیه    «پیارادوکس اسیترالین  »یافته این پژوهشگران، . فقیرتر، شادترند یکشورها

بر اساس این دییدگاه، افیزایش تولیید    . مدت سه دهه رایج بوده است، به چالش کشید

رواج چنیین باورهیایی مسیئوالن    . ناخالص داخلی به معنای رفاه بیشیتر میردم نیسیت   

                                                                                                                                       

1. Kakwani, N. 

2. Son, H. H. 

3. Chen, S. 

4. Adams, A. P. 

5. Sacks 
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ای برای ارتقای کیفییت زنیدگی    تازههای  کشورهای مختلف را به تالش برای یافتن راه

مردم واداشته بود، اما یافته این پژوهشگران نادرسیتی پیارادوکس اسیترالین را اثبیات     

 .(7505دهمرده، و  افشاری) کند می

 مبانی نظری

 (فقر) مالی توانی کم یمو مفاه یفتعار

و  یگیذار  اسیت یسآن در دو حیوزه   گییری  انیدازه  هیای  روشو  میالی  توانی کم یراخ های سال در

و با شروع برنامه  59آنکه از اواخر دهه  ژهیو  به. کشورمان مورد توجه قرار گرفته است یدانشگاه

 ی،گرفتن اصیالحات اقتصیاد   یشرفت با در پ انتظار می یاقتصاد یلاول توسعه و آغاز برنامه تعد

ناگفته نمانید کیه   . خود دچار مشکل شوند یازهایحداقل ن تأمیندر  یرانیا ایاز خانواره یبخش

در  ییز را ن ییران بود که ا یموضوع جهان یک ییزدا مالی توانی کمو  مالی توانی کمتوجه به مسئله 

 ییران در ا میالی  تیوانی  کیم که اندازه  میشو یممطالعات مختلف متوجه  یجمالحظه نتا با .برگرفت

 74معتقدنید کمتیر از    نامحققی  یال بعضی مثی  یکه برا طوری  به ؛گیرد را دربر می یعیوس یفط

 تیوانی  کم یردرگ یتدرصد جمع 19 اند گرفته یجهنت یباشند و بعض می یرفق یرانا یتدرصد جمع

 یست؟در چ یدتفاوت شد این علت. باشند می مالی

مختلیف محاسیبه شیده     نامحقق به وسیلۀکه  مالی توانی کم اندازه  بهمربوط  یجتفاوت در نتا

مختلف ممکن است  نااز نظر محقق مالی توانی کممفهوم  که آناول . باشد به چند علت می ،است

وجود نیدارد و   یروش واحد مورد توافق مالی توانی کم یریگ اندازه یبرا که آندوم . متفاوت باشد

 .کند استفاده می مالی توانی کممحاسبه  یبرا یروش خاص یکهر محقق از 

 مالی توانی کم یفتعار
در دنییا و آخیرت    ییرو اهیس فقر، سَوادُ الوَجْهِ فِى الدّارَیْنِ فقرالْ» :آمده است (ع)نامعصومکالم  در

أن یَکُیونَ  فقیر  اُمَّتی کیادَ الْ  فقرربّی عَلى  ۀلَوْ ال رَحْمَ» دیفرما یم (ص)مهمچنین رسول اکر .7است

 «5.کشاند یم، آنها را به کفر فقر نهیهرآ ،امّت من نبود فقراگر رحمت خداوند بر » ؛«کُفْراً

                                                                                                                                       

 804، ص 1الحکمه، جلد میزان . 7

 همان. 5
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حیداقل   ییه کیه بیر پا   یعلمی  ییف است و متضمن تعر ینیموضوع ع یکمطلق  مالی توانی کم

بیه  . الزم اسیت  یحفظ زنیدگ  یاست که برا یازهایین حداقل شکل گرفته است و منظور 7معاش

شیده   ییف تعر یدر کسب حداقل استاندارد زندگ یناتوان عنوان بهمطلق  مالی توانی کم یبترت ینا

از  ییزان به چیه م  یدارند و با دسترس یازن یزمردم به چه چ یمکار الزم است بدان ینا یبرا. است

 میالی  تیوانی  کیم از  ییده نوع ا ینا. آنها برطرس خواهد شد مالی توانی کمکاالها و خدمات مشکل 

 ط اسیت میرتب ( 7087و  7097) 5یو روانتر( 7440) 5کار بوت نیآخرحداقل معاش با  یامطلق 

 .(7505افشاری، دهمرده، )

است کیه   یموضوع نسب یکقرار دارد که  ینسب مالی توانی کممطلق  مالی توانی کمدر مقابل 

 عنیوان   بیه  ینسیب  میالی  تیوانی  کیم . مؤثر است مالی توانی کمسطح  یینتع یها برا یدر آن داور

 یکه در جامعه فعلی شده است  یفتعر یزندگ یاز استانداردها ینسطح مع یکدر کسب  یناتوان

 .شود داده می یصتشخ لو مط یاالزم 

 مالی توانی کمخط  یمو مفاه یفتعار
زمیان و   یکفرد در  یککه  یعبارت است از مخارج فقرخط  (7004) یونراول ینمارت یدهبه عق

سیطح   یین که به ا یافراد. شود سطح حداقل رفاه متحمل می یکبه  یدسترس یبرا ینمکان مع

 یسیطح حیداقل رفیاه دسترسی     ینکه به ا یشوند و کسان می یتلق یرفق ،ندارند یاه دسترساز رف

 ییر از غ آنهیا ییز  و تم یرهیا فق ییین و تع مالی توانی کم گیری اندازه یبرا. باشند می یرفقیرغ ،دارند

و  یسیت چ آسیتانه  یین ا. باشید  میی  ییاز ن مالی توانی کمنام خط ه مال  ب یاستانه آ یکبه  فقیرها

 یو حیداقل مخیارج بیرا    یواحد پول بر اساس توان یمآستانه را  ینا ؟شود می یریگ اندازهچگونه 

ابهام موجیب شیده    ینهم. باشد نمیروشن  کامالًخود  یاتاما ادامه ح؛ نمود ریفتع یاتح تأمین

 نااز محققی  یبعضی . ارائیه شیود   میالی  توانی کمو خط  مالی توانی کماز  یمختلف یفاست که تعار

 ییف بیدن تعر  ییاز میورد ن  ینو پیروتئ  یانیرژ  ییزان را برحسب م یاتادامه ح یحداقل معاش برا

در روز  یکیالر  5729بیدن بیر    ییاز ن بر اساسحداقل معاش  ینمثال در کشور چ یبرا. نندک می

بیا مصیرس    یگیر درصید د  79درصید آن از غیالت و تنهیا     09کیه   طیوری   به ؛شده است یفتعر

                                                                                                                                       

1. ubsistence 

2. Boot 

3. Rowntree 
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 یکیالر  5999برحسیب   فقیر خط  یدر کشور اندونز. شده باشد تأمین غالت جز به هایی یخوراک

 .شده باشد تأمینغالت  یقدرصد آن از طر 55که  طوری  به ؛شود می یفتعر

در نظر گرفتیه   یمصرف ییغذا یها ینههز تأمین یاز درآمد برا یزانیم یکروش ابتدا  یندر ا

شیود   به آن افیزوده میی   یاساس یازهاین یرسا تأمین یدرآمد ثابت برا یمقدار یاسپس  .شود می

زنده مانیدن   یالزم برا یغذا یها ینههز تأمین یبرا یازدرآمد مورد ن یزانم یاو ( یروش روانتر)

به  یکل فرد در جامعه مورد بررس ینهغذا به هز ینهنسبت هز یهندس ینگیانفرد با استفاده از م

و ( یروش ارشانسیک )شیود   می یلتبد یاساس یازهاین ینههز تأمین یبرا یازحداقل درآمد مورد ن

 ینیه نسبت هز یرا برا یبا توجه به تابع مصرس انگل در جامعه، اندازه مشخص و معمول که نیا یا

غذا بیه   ینهدر نظر گرفته و نسبت هز یاساس یازهاین تأمین یبرا یازغذا به حداقل درآمد مورد ن

هیر فیرد جامعیه     ینسبت برا ینکه اندازه ا یتدر صور. سنجند میاز افراد را با آن  یکدرآمد هر 

روش )شیود   محسیو  میی   یرفق یاز اندازه مشخص و معلوم در نظر گرفته شده باشد و تر بزرگ

 یلتعید  یبیا انیدک   یروش ارشانسک مالی توانی کمخط  یینتع یمواقع برا یدر برخ. 7(نسبت غذا

غیذا بیه کیل     ینیه نسیبت هز  یهندسی  یانگینم یصورت که به جا ینبه ا. شود کار گرفته میه ب

طبقه  ترین پایینافراد  ینهنسبت غذا به کل هز یانگیناز م یفرد در کل جامعه مورد بررس ینههز

 .شود جامعه استفاده می یدرآمد

مطلق از روش حیداقل درآمید   یا همان خط فقر  مالی توانی کم خط یینتع یاوقات برا یگاه

 یازهیای مشخص کیردن حیداقل ن   یبلکه برا ،شود میاستفاده ن یاساس یازهاین تأمین یالزم برا

روزانیه،   ییافتی در ینو پیروتئ  یحداقل کالر یرنظ یفیک یها یژگیحداقل و ی،زندگ یبرا یاساس

حیداقل تعیداد    خانوار، سرپرست یالتتحص یزانسرانه، حداقل م یمسکون یربنایزحداقل سطح 

از افیراد جامعیه    ییک کیه هیر    یشوند و در صیورت  در نظر گرفته می یزن...  افراد باسواد خانواده و

 .شود محسو  می یرفق ،را دارا نباشد ها ویژگی یناز ا یکیحداقل 

بیه   ییا از درآمید جامعیه و   ( یانگینم یا) ینیدرصد مع صورت  به یا ینسب مالی توانی کمخط 

 ییف تعر گیرنید،  آن قیرار میی   از تر نییپااز افراد جامعه  ینیمع رصدکه د یمرز درآمد یکشکل 

شود که همیواره   موجب می ینسب مالی توانی کمانتخا  خط . (797، 7517ابوالفتحی، ) شود می

از  ییف تعر یین ا بیر اسیاس  نمونیه   عنوان  به. شوند یمعرف یرفق عنوان بهاز افراد ای  هدر جامعه عد

                                                                                                                                       

1. food-ratio method 
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و رفیع   ادرآمیده  یشافیزا  ییرغم عل یکیا، آمر ییر نظ یدر جامعیه مرفهی   یحت ینسب مالی توانی کم

( یانهنصف م یکادر آمر) یانهم یناز درصد مع تر نییپا یتاز جمع یهمواره گروه ی،اساس یازهاین

 .شوند محسو  می یرفق ینقرار داشته و بنابرا درآمد

هم کیل درآمید و    قدر هرکه  کند یم یانب طور نیا ینسب فقردر خصوص ( 7044) 7یلساوه

 «با ما خواهید بیود   یشهکلمه، هم یبه مفهوم نسب فقر» ،یابد یشدرآمد متوسط افراد جامعه افزا

 .(7505ارشدی، کریمی، )

 مالی توانی کمخط  یفتعار

 یبیرا  ینزمیان و مکیان معی    یکفرد در  یککه  یعبارت است از مخارج مالی توانی کم خط

 یسیطح رفیاه دسترسی    یین که بیه ا  یافراد. شود یسطح حداقل رفاه متحمل م یکبه  یدسترس

 ،دارنید  یحداقل سطح رفاه و باالتر از آن دسترس ینکه به ا یشوند و کسان می یتلق یرفق ،ندارند

 .باشند می یرفقیرغ

 ی تحقیقها یافته

بیه آن   یقبلی  هیای  بخشکه در  یاز مباحر نظر نظر صرس مالی توانی کمفقر یا  یدهپد یلتحل در

از ای  هآسیتان  ییک  یید ابتیدا با  یرفقییر از غ ییر فق یینتع یبرا یدبا یزاز هر چ ،است پرداخته شده

 فقیر ییا   خیط . شود استفاده می مالی توانی کممنظور از خط  ینبه ا. کرد یفامکانات خانوار را تعر

 ییک به  یدنرس یخانوار برا یکاست که  روتاز درآمد و ث یمنابع یزانم یبه معن مالی توانی کم

بلکیه   یسیت، ن یییری تغ یرقابیل و غ ینمقدار مع مالی توانی کمخط . دارد یازاز رفاه ن ینسطح مع

 ازجملیه . در نظیر اسیت، مقیدار آن متفیاوت خواهید بیود       مالی توانی کمکه از  یبه مفهوم تهبس

 ییا خانوار  یافرد  یک یازاستاندارد مورد ن یاستفاده از کالر مالی توانی کممحاسبه خط  های روش

در . تیوان نیام بیرد    انگل میی  یبمعکوس ضر یامخارج خانوار و  یانگینو م یانهرصد مد 55 یا 29

در  یانرژ یکالر 5599شود که هر فرد به  فر  میای  هیتغذ اننظر متخصص بر اساسروش اول 

 .گردد می یینتع یهر واحد کالر یمتدارد سپس ق یازروز ن

بیه رفتیار    جعیه را بیا مرا  ییغیذا  ینیه توان سهم هز می مالی توانی کمفقر یا خط  یینتع یبرا

خانوار ضر  نمود تا خط  یغذا ینهسپس رقم فوق را در معکوس سهم هز .نمود یینخانوارها تع

                                                                                                                                       

1. Sawhill, V. 
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 ییین مخیارج خیانوار را تع   یانیه م ییا  ییانگین در روش دوم م. گیردد  ییین خانوار تع مالی توانی کم

 ینجیا در ا. کننید  حاسبه میی م مالی توانی کمخط  عنوان بهن را آدرصد  55 یا 29سپس  کنند می

 ییه بیر پا  یکیی . گیردد  میارائه  مالی توانی کمخط  یصورت گرفته برا یتنها دو روش از برآوردها

 میالی  تیوانی  کممفهوم  یهبر پا یگریو د( یکالر 5599به  یازروش ن) مالی توانی کممفهوم مطلق 

 درآمید جهت این بررسی ابتدا هزینه خیانوار و سیپس    .است( انگل یبضر کوسروش مع) ینسب

 .گردد می ارائهآنها 
 

بانرک مرکرزی    مأخرذ )متوسط هزینه خالص سالیانه خانوار ایران به تفکیک گرروه هزینره   : 1جدول 

 (جمهوری اسالمی ایران

 7505 7548 سال

 ی هزینهها گروه

هزینه به 

 میلیون ریال

درصد 

 توزیع

هزینه به 

میلیون 

 ریال

درصد 

 توزیع

 011 107 011 .. جمع کل هزینه خالص

 .. 70 .. .0 ها آشامیدنیخوراکی و  -7

 ..1 0 ..1 1.1 دخانیات -5

 . .0 . . پوشا  و کفش -5

 .1 001 11 07 ها سوختو سایر  گاز مسکن، آ ، برق، -8

 . .0 . . لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه -2

 . 07 . 1 بهداشت و درمان -5

 7 .. .0 7 حمل و نقل -1

 . 9 . 0 ارتباطات -4

 . 7 1 . تفریح و امور فرهنگی -0

 0 . . 0 تحصیل -79

 . 9 . ..1 رستوران و هتل -77

 7 .. . 1 کاال و خدمات متفرقه -75
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منتشیره بانیک مرکیزی جمهیوری اسیالمی اییران در        بر اساس اطالعات مندرج در گیزارش 

میوارد   7 جیدول  که در آن به اعالم نتایج بررسی بودجه خانوار پرداختیه شیده و   7508شهریور 

خالصه  طور  بهوان ت می هدد می نشان 7505و  7548 های سالمربوط به این توضیحات را برای 

 :موارد زیر را استنباط نمود

 574728شهری حدود  خالص ساالنه یک خانوارمتوسط هزینه ( 05)در سال  -7

 72/5بود که نسبت به سال قبل ( هزار ریال 55275هانه حدود ما)هزار ریال 

 ؛افزایش داشته است

سهم گروه هزینه ( هزار ریال 49495حدود )درصد  52/8از کل این مبلغ  -5

درصد  4/7معادل  7505اشد که نسبت به سال ب می ها آشامیدنیو ها  خوراکی

 ؛افزایش داشته است

درصد،  50/1درصد، حمل و نقل  74/4ی بهداشت و درمان ها ی گروهها هزینه -5

 77/0درصد، رستوران و هتل  55/5درصد، تحصیل  74/5تفریح و امور فرهنگی 

 .درصد افزایش داشته است 54/2درصد و کاالها و خدمات متفرقه 

در همان حال بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در گزارش میذکور بیه بودجیه درآمیدی     

 .نیز پرداخته است 7505تا  7548 های سالخانوار در 
 

 مأخذمیلیون ریال،  به مبلغ) 84 -39 یها سال یک خانوار طی ساالنه ناخالصمتوسط درآمد : 2جدول 

 (بانک مرکزی

 7505 7548 سال

درصد  درآمد ی درآمدها گروه

 توزیع

درصد  درآمد

 توزیع

 011 01. 011 97 مد پولی و غیر پولی خالصآمجموع در

 91 07. ...9 7. درآمد پولی ناخالص

درآمد از مزد و حقوق بخش دولتی و  -7

 عمومی

0. 09.. 11 01.. 

 .0 .. ..01 01 درآمد از مزد و حقوق بخش خصوصی -5

 1.0 ..1- -  درآمد از مزد و حقوق بخش تعاونی -5
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 7505 7548 سال

 0.1 0.. 0.. 0.9 کشاورزی درآمد از مشاغل آزاد -8

 09 1. 9... 07.1 درآمد از مشاغل آزاد غیر کشاورزی -2

 ..1. .9 ...0 00 درآمدهای متفرقه -5

 ..1 ..01 0.. ..1 دوم دستمد حاصل از فروش کاالی آدر -1

 11.1 0..7 .... 07.7 درآمد غیر پولی

 1... 1..9 1. ...0 7(نشین مالک)خانه شخصی  یارزش اجار -7

 . 07.7 ... 1.. 5سایر -5
 

نتیایج خالصیه   . ارائه شده اسیت  5 جدولخالصه دو سال اول و آخر گزارش مذکور به شرح 

 :وان به شرح زیر خالصه نمودت می را 7505تا  7548 های سالمستخرج از جدول دو برای کل 

بررسی متوسط درآمد پولی و غیرپولی ناخالص ساالنه یک خانوار  7505سال  در -7

 50/19که بود ( هزار ریال 55725هانه حدود ما)هزار ریال  575459شهری حدود 

 .درصد را درآمد غیر پولی تشکیل داده است 59/5درآمد پولی ناخالص و  آن درصد

کل درآمد پولی و غیر پولی ناخالص خانوار نسبت به سال قبل حدود  7505در سال  -5

 78/7میزان افزایش درآمد پولی ناخالص خانوار معادل )درصد افزایش داشت  75/5

 .(درصد بود 77/2درصد و درآمد غیر پولی 

درآمد  ،ی این بررسی مؤید آن است که در بین درآمدهای پولی ناخالص خانوارها یافته -5

درآمد از مزد و حقوق بخش  درصد، 52/9و حقوق بخش دولتی و عمومی مزد  از

درصد، درآمد از  55/7تعاونی درصد، درآمد از مزد و حقوق بخش  55/5خصوصی 

 ،درصد 5/5درصد درآمد از مشاغل آزاد غیرکشاورزی  55/0 یکشاورزآزاد مشاغل 

درصد  75/5 دوم دستدرآمد حاصل از فروش کاالی و  درصد 75/1متفرقه  یدرآمدها

 .نسبت به سال قبل افزایش داشته است
 

                                                                                                                                       

 .ردیده استگ می الؤدر گروه درآمد از مزد و حقوق بخش خصوصی س 7540تا سال . 7

برابیر میزد و   مسکن در برابر خیدمت و رایگیان و ارزش کاالهیا و خیدمات در      یسایر شامل برآورد ارزش اجار. 5

 .باشد تولید برای مصرس در خانه از محل کسب کشاورزی و غیر کشاورزی می ؛(نه از خانواده دیگر)حقوق، 
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 تغییرات ارقام هزینه در بودجه خانوار مستخرج از گزارش بانک مرکزی: 9 جدول

 7548تغییرات درصد  سال

 7545نسبت به 

 7505درصد تغییرات 

 ی هزینهها گروه 7505نسبت به 

 ...0 7..0 جمع کل هزینه خالص

 7.0 ... ها آشامیدنیخوراکی و  -7

- ..0 7.7 دخانیات -5

 7..0 ..01 پوشا  و کفش -5

 ..01 ...0 ها سوختو سایر  گاز مسکن، آ ، برق، -8

 9..0 ...0 مورد استفاده در خانهلوازم، اثاث و خدمات  -2

 07.9 ...0 بهداشت و درمان -5

 17.9 ...0 حمل و نقل -1

 9... 7... ارتباطات -4

 ..07- 1.0 تفریح و امور فرهنگی -0

 ..1. 7.0. تحصیل -79

 7710 7718 رستوران و هتل -77

 5412 5714 کاال و خدمات متفرقه -75
 

هد که درصد تغییرات در هر یک از اقالم هزینه در بودجه خانوار نسیبت  د می نشان 5 جدول

را نسیبت بیه    05و  48برای سیهولت در  فقیط تغیییرات سیال     . به سال قبل چقدر بوده است

 .میا دادهدر این جدول نشان  آناز قبل  های سال

 جیدول ز در میزان تغییرات در بودجه درامد سالیانه خانوار نسبت به سال قبل نیی  طور نیهم

برای سهولت در در  فقط دو سال اول و آخر مطالعه نسیبت بیه سیال قبیل      .ارائه شده است 8

 .نها در جدول نشان داده شده استآ
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مختلف  یها گروهسهم  کیکخانوار به تف یکمتوسط درآمد ناخالص ساالنه  رییتغ درصد 4جدول 

 منبع بانک مرکزی؛ 1984-39 یها سال یدرآمد ط

 درآمد یها گروه

درصد تغییرات سال 

 45نسبت به  48

درصد تغییرات سال 

 05نسبت به  05

 01.1 ..07 مجموع درامد پولی و غیر پولی خالص

 0..0 0.7. درآمد پولی ناخالص

 .. 1.1. درآمد از مزد و حقوق بخش دولتی و عمومی -7

 ..1. 7... درآمد از مزد و حقوق بخش خصوصی -5

 0..1-  حقوق بخش تعاونیدرآمد از مزد و  -5

 7...-  کشاورزی درآمد از مشاغل آزاد -8

 ..1 .... درآمد از مشاغل آزاد غیر کشاورزی -2

 9..0 07.0 درآمدهای متفرقه -5

 ..01 07 دوم دستدرامد حاصل از فروش کاالی  -1

 ..00 1..0 درآمد غیر پولی

 ..00 ..00 7(مالک نشین)ارزش اجاری خانه شخصی  -7

 ..00 7..0 5سایر -5
 

 ییغذا یرو غ( یکالر 2911 بر اساس) ییغذا فقرخط 
خانوار دچار  یاز آن، سالمت اعضا تر نییپااست که  یحداقل سطح زندگ یک مالی توانی کمخط 

 یین بیه ا . رسید  مطلق سالمت خانواده به مرحله هشدار میی  مالی توانی کمدر خط . شود خطر می

 ییغیذا  یرغ فقرو خط  ییغذا دروزانه فرد به موا یازن یکالر 5599 یازبر اساس نفقر منظور خط 

 .محاسبه شده است یرخوراکیغ یازهایفرد به ن یازحداقل ن بر اساس

 5599 ییه بیر پا ) ییغیذا فقیر  ط در گزارش منتشره بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، خ

 یجاارائیه و نتی   7505-7548 یهیا  سالدر  یساالنه و ماهانه در مناطق شهر یرغذاییو غ( یکالر

                                                                                                                                       

 .ردیده استگ سؤال میدر گروه درآمد از مزد و حقوق بخش خصوصی  7540تا سال . 7

مسکن در برابر خیدمت و رایگیان و ارزش کاالهیا و خیدمات در برابیر میزد و        یسایر شامل برآورد ارزش اجار. 5

 .باشد تولید برای مصرس در خانه از محل کسب کشاورزی و غیر کشاورزی می ؛(نه از خانواده دیگر)حقوق، 
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سیاالنه از   /یی سیرانه غیذا فقیر  آن خط  یهبر پا. دهد نشان می یمحاسبات را در مناطق شهر ینا

به عبارت ؛ است یافته یشافزا 05در سال  یالهزار ر 77554به  7545در سال  یالهزار ر 7204

در  یبرابیر  1 یشاز افراد خانوار در سیال منجیر بیه افیزا     یکهر  یبرا یکالر 5599 تأمین یگرد

 رانهسی  ییغیذا  ییر غفقیر  در خط  یبه نسبت کمتر یشافزا ینا. سال شده است 79 یفاصله زمان

سرانه  ییغذا یرغ فقرخط . دهد خود را نشان می 7545-7505 های سال یساالنه در فاصله زمان

 ییر و غ ییغیذا  فقیر در مجمیوع خیط   . شده استبرابر  5 سال مذکور 79 یساالنه در فاصله زمان

-7505 یو در فاصیله زمیان   اسیت  داشیته  یشیی افزا یروند یزسرانه برحسب سال و ماه ن ییغذا

 .ارائه شده است 2 جدولاز موارد فوق در ای  هخالص. برابر شده است 2/5یش از ب یکم 7548
 

مستخرج از گزارش بانک ) ماهانه و غذایی ساالنه کالری و غیر 2911غذایی بر پایه فقر خط : 5جدول 

 (مرکزی

 سال

 خط فقر غذایی

 (ساالنه/سرانه)

خط فقر غیر غذایی 

 (ساالنه/ سرانه)

غیر +خط فقر ساالنه غذایی

 (ساالنه/سرانه)غذایی 

خط فقر 

 ماهانه/سرانه

7545 0.. 1 ... 1.. 

48 0.7 1.1 . 1... 

42 0.7 1.9 ... 1..9 

45 ..1 ... ..7 1... 

41 ..7 . 7.7 1.9. 

44 1.. 9.. 00.. 1.7. 

40 1.7 9.. 00.. 1.7. 

09 ..7 0. 07 0.. 

07 7.. 0. .1 0.7 

05 00.1 07 11 ... 
 

 انگل یبمعکوس ضر یهبر پا مالی توانی کمفقر یا خط 

. داللیت دارد  ،شیده اسیت   ییاز درآمد که صرس مواد غذا یاست که بر بخش یانگل عدد ضریب

واضیح و   سیؤال  ینشود؟ پاسخ به ا استفاده می مالی توانی کمخط  یفتعر یبرا یبضر ینچرا از ا
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 ینبه ا .وجود دارد ییمد کل و مخارج مواد غذاآدر ینو منظم ب یدارپاای  هرابط یراز ؛روشن است

بیه   یبیرا . یابد می یشافزا یافراد به نسبت کمتر ییمخارج مواد غذا درآمد، یشکه با افزا یبترت

در معکیوس   ییمیواد غیذا   ینیه اسیت هز  یمد، کیاف آدر برحسب مالی توانی کمخط وردن آدست 

اداره  یبیرا  میالی  تیوانی  کیم ساختن خیط   یروش برا یناز ا یارشانسک. انگل ضر  شود یبضر

 .استفاده نمود یکاآمر یاجتماع تأمین

جامعیه   یو بیرا  72/9متوسط  طور به یرانا یجامعه شهر یانگل برا یبدر مطالعه حاضر ضر

 یازهیا ن یرسا  به انتخا یازیاست که ن ینروش در ا ینا یتمز. برآورد شده است 54/9 ییروستا

از درآمید کیه صیرس میواد      یبخشی  یسطح زنیدگ  یشبا افزا. یستاز آنها ن یمقدار ثابت یینو تع

بیه   یج مربیوط نتا. یابد می یشافزا ییمخارج غذا یبضر ینو بنابرا یابد شود کاهش می می ییغذا

جیدول  انگیل در   یبمعکوس ضر برحسبکشور  ییو روستا یدر جامعه شهر مالی توانی کمخط 

 .است یدهگرد درج 5

برای برآورد ضریب انگل نیز ابتدا مخارج خوراکی و مخارج کل خانوارهای میورد مطالعیه بیه    

 .گردد میبرآورد  یاقتصادسنج های روشدرآمدی تقسیم و سپس چهار مدل زیر به  ده گروه

) F I

) F LnI L

) F I

) F LnI

     

   

     

     

1

1

1

1

1

2

3

4

 

 مخارج خوراکی خانوارهای هر دهک :Fکه در آن 

I :مخارج کل هر دهک 

  وL  و  و :جمالت پسماند 

 تخمیین تخمین زده شده اسیت و پیس از بررسیی فیرو  روش      OLS ها به روش این مدل

OLS ، گردد میبهترین مدل انتخا  و ضریب انگل محاسبه. 
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 1932-1981 های در سال یانگل در مناطق شهر یبمعکوس ضر یهتوانی مالی بر پا کمفقر یا  خط: 1جدول 

 ضریب انگل سال
متوسط هزینه 

 خورا  میلیون ریال

سرانه /خط فقر ساالنه

 (میلیون ریال)

سرانه /خط فقر ماهانه

 (ریال میلیون)

0171 1.0.. 0.7 00 1.7. 

70 1.09. ..1 01 0.0 

7. 1.09. ..7 0. 0.1 

71 1.0.7 1.1 .1.7 0.9 

7. 1.0.9 1.. ...0 . 

7. 1.0.0 1.7 .9.7 ..1 

7. 1.019 ..9 1... ..7 

79 1.0.0 ... 1... 1 

77 1.0.1 ..7 ...7 1 

77 1.0.0 9.. .9.. . 

71 1.0.1 7.. .9.1 ..7 

70 1.07. 0..7 ...1 ... 

7. 1.071 0..1 7..9 9.0 
 

 نشیان  1 جیدول خالصه در  طور بهمالی و میزان تغییرات سالیانه آن  توانی کمنتایج خط فقر یا 

 ولیی در  ،نوسان داشیته ها  هد که خط مذکور در مناطق شهری کشور اگرچه در بعضی از سالد می

 7..0بیه   7554درصید در سیال    91..1این شیاخص از  . مجموع دارای روندی نزولی بوده است

شیاخص   درصید  21سیال حیدود    57یعنیی در طیول   ؛ کاهش یافتیه اسیت   7544درصد در سال 

تیا   7554این شاخص از سیال  . مالی مطلق در مناطق شهری کشور بهبود پیدا کرده است توانی کم

کمتیرین انیدازه ایین    . ه استدرو به افزایش نها 7542روندی کاهشی داشته و از سال  7548سال 

 77میالی در ایین سیال حیدود      تیوانی  کمبوده که جمعیت زیر خط  7548شاخص مربوط به سال 

بوده که جمعییت زییر خیط     7550ین مقدار این شاخص مربوط به سال درصد بوده است و بیشتر

ایین شیاخص در منیاطق     مییانگین . رسییده اسیت   درصید  87مالی در این سال به حدود  توانی کم

متوسیط   طور  به 7544تا  7554 های سالیعنی در فاصله ؛ بوده است درصد .1.9.شهری کشور 

 .انید  میالی رنیج بیرده    تیوانی  کیم پدییده شیوم    از جمعیت شهری کشور از درصد 58حدود  هرساله
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ایین  . کلی روندی نزولی داشته است طور  بهمالی مشابه شاخص سرشمار،  توانی کمشاخص شکاس 

کیاهش   7544در سیال   درصد 0..1به  7554در سال  درصد 1.9.شاخص در مناطق شهری از 

میالی   تیوانی  کیم مالی از خیط   توانی کمفاصله  درصد 57حدود  سال 57یعنی در طول ؛ یافته است

رونیدی   7548تیا سیال    7554میالی در ایین منیاطق از سیل      توانی کمشکاس . کاهش یافته است

بیشترین انیدازه ایین شیاخص در    . رو به افزایش نهاده است مجدداً 7542کاهشی داشته و از سال 

و حیدود   7548بوده و کمترین اندازه این شاخص مربوط بیه سیال    درصد 85و حدود  7550سال 

میالی   تیوانی  کیم برای از بین بردن  7550به معنای آن است که در سال  نیا .بوده است درصد 50

در  ،افتیه ی میی  افیزایش  درصید  85مطلق در مناطق شهری کشور، درآمد اقشار فقیر بایستی حدود 

 تیوانی  مکی مالی کافی بوده تا  توانی کمدرصد افزایش در درامد  50کمتر از  7545حالی که در سال 

بیوده   درصید  8/55میانگین این شاخص در مناطق شهری کشیور  . مالی مطلق شهری برطرس شود

 55متوسیط بییش از    طیور  بیه فقیران شهری کشیور   7544تا  7554 های سالیعنی در بین ؛ است

 .اند داشتهمالی فاصله  توانی کمدرصد از خط 

 بیه و مییزان تغیییرات سیالیانه آن    مطلق  توانی مالی فقر مطلق یا کم نتایج خط 1جدول در 

 .خالصه گردآوری شده است طور 
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در مناطق  توانی مالی کمی ها روند تغییر شاخص) و درصد تغییرات آن توانی مالی کمدرصد  :7جدول 

 (شهری و روستایی

 سال

 فقرشاخص شکاس  فقر مطلقشاخص 

 درصد فقر مطلق

درصد تغییر نسبت 
 فقردرصد شکاس  به سال قبل

درصد تغییر نسبت 
 به سال قبل

 روستایی شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی شهری
01.7 1..91 ....1  - -.1.9 .1..  - -
01.7 .0.11 ...07 00..- 9.1 ...1 ...0 1..- ..1- 
0191 1..71 17.79 7.7 9.7 17.1 ...7 7.. 1.9 
0190 1...9 1.... 0.7 ..9 19.. .... ..0 0.1 
019. 11..7 19.17 9.. 1.0- 1... .... ..1 0.1 
0191 11.1. 17.0. 7.9 .- 1... .0.1 1.7 9.. 
019. 1..97 17.97 07.1- ...- 1..7 .1.. ..1- ..1- 
019. 1..0. .1.07 01.0 0.1- 1..1 ...7 0.9 0.. 
019. .7.. ..... 00.1 01.1- 1... .... 1.0 1.7 
0199 ....1 .0..7 01.. ..9 1... ...7 1.1 0..- 

 

 1414و تخمین آن تا افق  مالی توانی کم خطتعیین 
، آمیار مرکز  به وسیلۀ 08نفره در سال  2مالی برای یک خانواده  توانی کمبا توجه به محاسبات خط 

بر این اسیاس محاسیبه ده   . میلیون تومان داشته باشند 9..بازنشستگان باید درامد ماهیانه معادل 

نرخ تورم که رابطیه بسییار    ساله ستیبمطلق را بر اساس میانگین تغییرات  مالی توانی کم یآتسال 

درصید   74معدل  08-18میانگین از سال  طور  بهمالی دارد و  توانی کمنزدیک و مستقیمی با خط 

موجیود   یآمارهیا بر اساس  08تا  7545از سال  این محاسبات. طبق نمودار انجام گرفت ،باشد یم

روند تغییرات نیرخ تیورم تخمیین     بر اساس 7892تا  7508و از سال  باشد یمدولتی  یمارآمراکز 

 .آمده است به دستمالی نیز  توانی کمخط  آن تبع  به ؛ وزده شده است

 ،میدی آی درهیا  طبقیه  بیر اسیاس   میورد بررسیی و   جامعه هدسدر  ،که اشاره شد طور همان

 شیده، در  آوری جمیع ی هیا  و داده آمیار مطابق . به هفت طبقه تقسیم گردیدجمعیت این جامعه 

، درصید  58، طبقه سوم درصد 52، طبقه دوم درصد ..1 معادل طبقه اول جمعیت 7508سال 
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و طبقیه هفیتم معیادل     درصید  ...، طبقه ششیم  درصد 2، طبقه پنجم درصد 74طبقه چهارم 

 .قابل مشاهده است 7 جدولدر  و درصدهای هر طبقه یبند طبقهاین  که اشدب می درصد ..0
 

 (مستخرج از نتایج تحقیق)به میلیون تومان  م.درآمدی بازنشستگان ن یبند میتقس :1دول ج

 طبقه هفتم

 (درصد 2.1)

 طبقه ششم

 (درصد 1.2)

 طبقه پنجم

 (درصد 5)

 طبقه چهارم

 (درصد 18)

 طبقه سوم

 (درصد 94)

 طبقه دوم

 (درصد 95)

 طبقه اول

 (درصد 6.3)
 سال

 .017 0کمتر از  0-..0 ..0-. .-... ...-1 1-..1 ..1باالتر از 

 .017 ..0کمتر از  ..0-0.7 0.7-... ...-1 1-..1 ..1-... ...باالتر از 

 .017 ..0کمتر از  ..0-... ...-1 1-1.9 1.9-... ...-0.. 0..باالتر از 

 0179 0.7کمتر از  0.7-... ...-..1 ..1-... ...-... ...-. .باالتر از 

 0177 ...کمتر از  ...-..1 ..1-... ...-... ...-... ...-..9 ..9باالتر از 

 0177 ...کمتر از  ...-1.7 1.7-. .-... ...-..9 ..9-..7 ..7باالتر از 

 0.11 1کمتر از  1-... ...-. .-..9 ..9-7 7-..01 ..01باالتر از 

 0.10 ..1کمتر از  ..1-... ...-..9 ..9-7 7-01.7 01.7-...0 ...0باالتر از 

 .0.1 1..کمتر از  1..-... ...-7.9 7.9-01.7 01.7-01.0 01.0-1..0 1..0باالتر از 

 0.11 ...کمتر از  ...-9.7 9.7-..01 ..01-01 01-...0 ...0-..07 ..07باالتر از 

 .0.1 ...کمتر از  ...-..7 ..7-...0 ...0-7..0 7..0-07 07-.... ....باالتر از 
 

 آماریتحلیل 
میالی مطلیق    تیوانی  کیم میالی و   تیوانی  کمبا خط ای  هیک نمودار مقایسها  بقهاز ط هرکدامبرای 

نید و در نهاییت نمیودار    ک می و شکاس بین آنها را مشخص هرکدامترسیم گردید که روند تغییر 

میالی مطلیق بیه     تیوانی  کیم میالی و   توانی کمی مختلف در مقایسه با خط ها کلی وضعیت طبقه

 .گذاشته شده است نمایش

ی زمیانی و بیا فیر  عیدم     هیا  هد که چنانچه مطابق روش سیری د می نشان 7شماره  نمودار

ی بودجه و هزینه خیانوار نسیبت بیه ادامیه رونید وضیعیت       ها تغییرات کالن در وضعیت شاخص

 تیوانی  کیم خط فقیر ییا    برآوردمورد استفاده بانک مرکزی در  های روشبودجه و هزینه خانوار و 

تیا   7545مالی مطلق کشیور از سیال    توانی کممالی کشور اقدام شود، وضعیت خط فقر مطلق یا 

میلییون   ...خیط فقیر بیه عیدد      انداز چشمبه نحوی خواهد بود که در سال پایانی افق  7898

 .افزایش خواهد یافت 7892میلیون تومان در سال  ...و به حدود  7898در سال  تومان
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 ارقام به تومان 1415-1989اطق شهری منمطلق ماهانه سرانه برای  مالی توانی کم :1نمودار 

 

محاسباتی بانک مرکیزی   های روشو با توجه به ( 5نمودار )مطابق آنچه از نتایج این تحقیق 

ود کیه خیط   شی  می یبین پیشود، ش می ی زندگی استنباطها فر  استمرار رویه فعلی هزینه با و

میلیون تومان در میاه بیرای    78، حدود (مطلق نه خط فقر)معمول جامعه  توانی کمفقر یا سطح 

ی ها حاصل از گرداوری و تحلیل داده که 77تا  5نمودارهای شماره . ودش می برآورد 7892سال 

نرخ تیورم   با لحاظ نمودن روند آتی تغییرات م.نمیدانی که مربوط به جامعه بازنشستگان فعلی 

اسیت کیه    آناشید حیاکی از   ب می ی زندگی و تغییرات حقوق و مستمری بازنشستگانها و هزینه

طوح میالی قیرار دارنید کیه در سی      تیوانی  کمه تعداد قابل توجهی از بازنشستگان در سطح رهموا

 .ت خواهد بودمختلف بازنشستگان متفاو

 

9 

7999999 

5999999 

5999999 

8999999 

2999999 

5999999 

75
45

 75
48

 75
42

 75
45

 75
41

 75
44

 75
40

 75
09

 75
07

 75
05

 75
05

 75
08

 75
02

 75
05

 75
01

 75
04

 75
00

 78
99

 78
97

 78
95

 78
95

 78
98

 78
92

 

 7892آوردی کشور تا فقر مطلق بر  خط
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رای بماهانه سرانه % 18با نرخ ثابت  مالی توانی کممطلق و خط  مالی توانی کمی بین پیش :2نمودار 

 دهنده نشانبا آن خط عمودی  1414-1934 های سالحقوق بازنشستگان در قیاس  مناطق شهری و

 (.مستخرج از نتایج تحقیق)به ریال است  م.مد بازنشستگان نرآی دبین پیش
 

باالتر از  7898وضعیت معیشت بازنشستگان در افق در مجموع هد که د می نشان نمودار سه

 .کلی جامعه قرار خواهد داشت توانی کم از سطح خط تر نییپامالی مطلق و  توانی کمسطح 

که حقوق و مستمری بازنشستگان نیروهای مسلح کیه در طبقیه اول    دهد یمنشان  5نمودار 

 ی سیطح هیا  وضعیت نامناسیبی نسیبت بیه حیداقل     7898با  تا 7505حقوقی قرار دارند در افق 

نسیبت جمعییت ایین طبقیه از کیل بازنشسیتگان        .مواجه خواهند بود معیشت زندگی در کشور

 اشدب می جامعه آماری درصد ..1 نیروهای مسلح حدود

919000 

2852702 

4627752 

1750000 

2630000 

3770000 

5100000 

6950000 

8100000 

2700000 

6180000 

8600000 

14130000 

9 

5999999 

8999999 

5999999 

4999999 

79999999 

75999999 

78999999 

75999999 

7508 7502 7505 7501 7504 7500 7899 7897 7895 7895 7898 

 فقر مطلق

 درامد

 خط فقر
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و وضعیت  در مناطق شهری و روستایی مالی توانی کمی ها روند تغییر شاخص برآورد: 9نمودار 

 (.ارقام به تومان) م نسبت به آن.درآمدی طبقه اول جامعه بازنشستگاه ن

 

م که کمترین مبلغ درآمیدی در بیین   .ود که وضعیت طبقه اول بازنشستگان نش می مشاهده

درصید کیل جامعیه     ..1نها از آنسبت  متأسفانهو  اند دادهم را به خود اختصاص .ن بازنشستگان

مالی مطلق بیرآوردی در منیاطق    توانی کممنطبق با خط  تقریباًند، ک می م تجاوز.بازنشستگان ن

ایین قشیر از    همچنان. شهری و روستایی کشور است و وضعیت بسیار نامساعدی خواهند داشت

بیه زنیدگی سیخت خیود ادامیه       آناز  تیر  نییپیا و بسیار  توانی کمجامعه با فاصله زیادی از خط 

استمرار وضعیت فعلی این قشیر از جامعیه   . این قشر نیازمند توجه ویژه خواهند بود. خواهند داد

 .هدس را با استیصال کامل مواجه خواهد ساخت

درصید   ..1ورد وضعیت در طبقه دوم حقوقی بازنشستگان نیروهیای مسیلح از وضیعیت    آبر

وضعیت نامناسب معیشیتی حیدود    دهنده نشاناما همچنان  ؛ودش می تر برآورد طبقه اول مناسب

نهیا نسیبت بیه خیط     آبهتیر بیودن وضیع     رغیم  یعل است که م.ن درصد جامعه بازنشستگان 52

صیله زییادی دارنید و    میالی معمیول جامعیه فا    تیوانی  کیم هنوز تیا خیط   مطلق جامعه،  توانی کم

 .د خواهند بوداز خط فقر معمول جامعه مجبور به گذران امور خو تر نامناسب

0 

2000000 

4000000 

6000000 

8000000 

10000000 

12000000 

14000000 

16000000 

1
3

9
4

 

1
3

9
5

 

1
3

9
6

 

1
3

9
7

 

1
3

9
8

 

1
3

9
9

 

1
4

0
0

 

1
4

0
1

 

1
4

0
2

 

1
4

0
3

 

1
4

0
4

 

 فقر مطلق

 حقوق طبقه اول

 خط فقر



 7505 ، بهار7شمارۀ هم، هفدسال مدیریت نظامی،  ۀفصلنام / 111

 

 

سرانه برای  ،ی متغیر ماهانهها مطلق با نرخ مالی توانی کمو  مالی توانی کم فقر یا خطبرآورد  :1نمودار 

 درصد 95که معدل  1414-1934 های سالمناطق شهری و روند حقوق طبقه دوم بازنشستگان در 

 اشدب می جامعه آماری
 

ی متغیر ماهانه سرانه برای مناطق ها مطلق با نرخ مالی توانی کمو  مالی توانی کمخط  برآورد :7نمودار 

جامعه  درصد 94معدل  که 1414-1934 های سالشهری و روند حقوق طبقه سوم بازنشستگان در 

 اشدب می آماری
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ی متغیر ماهانه سرانه برای مناطق ها مطلق با نرخ مالی توانی کمو  مالی توانی کمخط  برآورد :8نمودار 

جامعه  درصد 18که معدل  1414-1934 های سالشهری و روند حقوق طبقه چهارم بازنشستگان در 

 اشدب می آماری

 

برای خانوارهایی که در طبقیات   7898وضعیت معیشت بازنشستگان نیروهای مسلح در افق 

 درصید برخیوردار   0معیتی حیدود  حقوقی پنج، شش و هفت قرار دارند و در مجموع از نسبت ج

 .گردد می برآوردی معیشت جامعه ها از حداقل تر مناسباشند ب می
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ی متغیر ماهانه سرانه برای مناطق شهری ها مالی مطلق با نرخ توانی کممالی و  توانی کمخط  برآورد 3نمودار 

 اشدب می جامعه آماری درصد 5که معدل  1414-1934 های سالو روند حقوق طبقه پنجم بازنشستگان در 
 

 
 

ی متغیر ماهانه سرانه برای مناطق شهری و ها مالی مطلق با نرخ توانی کممالی و  توانی کمخط برآورد  :11نمودار 

 اشدب می جامعه آماری درصد 1.2که معدل  1414-1934 های سالروند حقوق طبقه ششم بازنشستگان در 
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ی متغیر ماهانه سرانه برای مناطق شهری و ها مالی مطلق با نرخ توانی کممالی و  توانی کمخط  برآورد: 11نمودار 

 اشدب می جامعه آماری درصد 2.1که معدل  1414-1934 های سالروند حقوق طبقه هفتم بازنشستگان در 
 

 گیری نتیجهبحث و 
بیه دو روش   میالی  تیوانی  کمی اخذ شده از مرکز آمار ایران و بانک مرکزی خط ها بر اساس داده

ی مییزان رشید خیط    بینی  پییش در مرحله بعد بر اساس نرخ رشید سیالیانه تیورم    . تعیین گردید

دقییق کیه از    کیامالً ی هیا  ادامه بیا اسیتفاده از داده   در .انجام گرفت 7898تا سال  مالی توانی کم

م بیه هفیت گیروه تقسییم     .وضیعیت حقیوقی بازنشسیتگان ن    ،اخذ شد م.سازمان بازنشستگی ن

ۀ در انتهیا مقایسی  . بر اساس همین آمار تخمیین زده شید   7898و میزان رشد آن تا سال  ردیدگ

بیرای هیر    7898م تا سیال  .و وضعیت درآمدی بازنشستگان ن مالی توانی کمنموداری بین خط 

ی هیا  هد که در صورت استمرار وضیع موجیود گیروه   د می نتایج نشان. انجام گرفتها  یک از گروه

هنید، همچنیان   د میی  بازنشستگان را تشکیلدرصد  09نشستگان که حدود اول تا چهارم این باز

 .مالی به سر خواهند برد توانی کمزیر خط 

میالی   تیوانی  کمترکیب متفاوتی از جامعه تحت پوشش بازنشستگی، دچار سطوح مختلفی از 

درصید جامعیه تحیت     ..1حیدود   ،ودشی  می که از نتایج تحقیق برداشت طور همان. خواهند بود

همیان افیراد طبقیه     معهاجپوشش دچار ضعف مفرط مالی خواهند بود که عناصر این قسمت از 

ران طبقیه دوم  یی بگ درصد جامعه که متشکل از مستمری 52. اشندب می اول حقوقی بازنشستگان
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ه مالی وضعیت بهتری و بیا فاصیل   توانی کمدر عین  .اشندب می جامعه بازنشستگان نیروهای مسلح

ترین افراد جامعه خواهند داشت و در عین حال وضع آنهیا از سیایر افیراد     توان کمی نسبت به کم

 تیوان  کیم نخواهد بود و فاصله زیادی نیز با اقشار حتیی   تر مناسبکشور  مالی در توانی کمدارای 

درصید جامعیه بازنشسیتگان     25هید کیه   د میی  نشیان  برآوردهیا در همین حال . خواهند داشت

از لحیاظ   ،و چهارم حقوقی بازنشستگی قرار خواهنید گرفیت   سوم مسلح که در طبقاتنیروهای 

ترین افراد کشور خواهنید داشیت و در عیین     توان و زندگی فاصله زیادتری با کم شتیمعوضعیت 

مالی جامعه، فاصله کمی را با ایین قشیر از    توانان کمنسبت به  شان یزندگبودن وضعیت  تر نییپا

 .تجامعه خواهند داش

هد که فقط طبقات پنج، ششم و هفتم حقوقی بازنشستگان که د می نشان برآوردهاهمچنین 

، توانمندی مناسب میالی  ددرصد جامعه بازنشستگان را تشکیل خواهند دا 0فقط کمتر از  جمعاً

 .کسب خواهند کرد ی باالتر از حد متوسط جامعه راها هزینه تأمینرا برای 

و کیاهش تیوان میالی بازنشسیتگان،      هیا  میت یقلذا با این شیوه محاسبات و وضیعیت تغیییر   

. نزدیک وضعیت مساعدی را برای بازنشستگان نیروهیای مسیلح متصیور شید     ندهیآدر  توان ینم

راهکارهای جدیدی باید برای پایان بخشیدن به این روند کاهنده توان مالی بازنشسیتگان میورد   

وضیعیت آتیی معیشیت     بیرآورد که مطالعه حاضر فقط معطوس بیه   ییآنجاز ا. کنکاش قرار گیرد

اشد، بحر ارائه راهکار برای خاتمه بخشیدن بیه رونید فعلیی از    ب می بازنشستگان نیروهای مسلح

ود کیه تحقیقیاتی را بیرای    شی  می ن گرامی توصیهالذا به محقق. اشدب می حیطه این مطالعه خارج

 .ین روند در دستور کار قرار دهندتوقف اجهت  ییها راهپیدا کردن 
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