
 عنوان پژوهش:

 سالمندان  شناسایی اجزاء )اقالم( سبد مصرفی

 بیان و تشریح مسئله:

قطع یا کاهش  واسطه بهاجتماعی و اقتصادی پدید آمده،  های برخی آشفتگیجامعه در قبال  هبیمه اجتماعی حمایتی است ک
بر سازد.  فوت سرپرست خانواده، برای افراد خود فراهم مییا کارافتادگی، سالمندی و اثر بیکاری، بیماری، بارداری، ازدرآمد بر 

لوگیری مکفی به بازنشستگان است تا ضمن ج های بازنشستگی، پرداخت مستمری ترین اهداف نظام یکی از مهماین اساس، 
به همین منوال صندوق بازنشستگی آورد.  فراهمی این بخش از جامعه از تنگدستی سالمندان، امکان مصرف پایدار را نیز برا

ازکارافتادگی  های دولتی در زمان بازنشستگی، منابع مالی موردنیاز مستخدمین دولت و شرکت ینتأمکشوری در ایران وظیفۀ 
و سیصد  میلیون یکجمعیتی بیش از در حال حاضر دارد؛ که  بر عهدههای ماهیانه را  در قالب مستمریوراث  بگیری و وظیفه
ای ایران به سابقه پرداخت حق بیمه، معدل دو سال پایانی  ها در سیستم بیمه مستمریاین میزان شوند.  را شامل میر هزار نف

 پرداخت حق بیمه بستگی دارد. زمان مدتحقوق و مزایای مشمول پرداخت حق بیمه و 
اختی توسط صندوق بازنشستگی و مقایسه میانگین مستمری پردخانوار های  هزینه مربوط بهاطالعات در شرایط کنونی، 

های خانوار را  درصد از هزینه 11تنها  4931که مستمری پرداختی در سال  دهد به جامعه تحت پوشش خود، نشان میکشور 
توسط بانک  شده اعالم  نکته قابل توجه در این زمینه این است که اقالم مصرفی و به تبع آن متوسط هزینه. دهد پوشش می

در سنین بازنشستگی و سالمندی،  که یدرحالشود.  انوار بر اساس اطالعات یک خانوار عام محاسبه میمرکزی برای هر خ
شناسایی این اقالم مصرفی  .متفاوت از افراد عادی استسالمندان ای  و در پی آن سبد مصرفی و اقالم هزینهاقالم مصرفی 

های  تر هزینه تواند امکان مقایسۀ دقیق گی کشوری میای در سبد مصرفی خانوارهای تحت پوشش صندوق بازنشست و هزینه
جامعه  نیازهای اصلییابی به لیست  همچنین عالوه بر دست از این طریق های پرداختی فراهم آورد. مربوط را با مستمری

گیری  های غیرمادی به بازنشستگان و حتی جهت ارائۀ کمک ینۀدرزمهای سیاستی  گیری توان به تصمیم ، مییموردبررس
 .بخشید وسو سمتچنین نیازهایی  ینتأمهای صندوق به سمت  گذاری سرمایه
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