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الف

پیشگفتار
یکــی از مهم تریــن پیش نیازهــای سیاســت گذاری در حوزه هــای مختلــف اقتصــادی، 
اجتماعــی، فرهنگــی و... دســتیابی بــه اطالعــات جامــع و گویاســت. درصورتی کــه 
ــا را  ــد اولویت ه ــد، نمی توان ــته باش ــود نداش ــدف خ ــه ه ــری از جامع ــت گذار تصوی سیاس
شناســایی کــرده و بــرای آن برنامه ریــزی کنــد؛ در مقابــل اگــر سیاســت گذار بدانــد جامعــه 
هــدف چــه نیازهایــی دارد، در کــدام بخش هــا کمبــود بیشــتری دیــده می شــود و در کــدام 
ــن  ــرای تأمی ــود را ب ــترس خ ــدود دردس ــع مح ــد مناب ــت، می توان ــبت تر اس ــت مناس وضعی
ــی را  ــن هدف ــزارش حاضــر چنی ــد. گ ــر اختصــاص ده ــر و کارات ــر، بهت ــای ضروری ت نیازه
ــا  ــده ب ــالش ش ــده، ت ــم ش ــه در شــش فصــل تنظی ــزارش، ک ــن گ ــد. در ای ــال می کن دنب
اتــکا بــه داده هــای بودجــه خانــوار ســال 1395، تصویــر کلــی از وضعیــت خانوارهــای کشــور 
ــدون  ــه تفکیــک سرپرســت غیرســالمند، ســالمند دارای حقــوق بازنشســتگی و ســالمند ب ب
حقــوق بازنشســتگی بــه دســت آیــد. به این ترتیــب، در فصــل نخســت شــاخص هایی کلــی 
ــه شــده و در  ــوق ارائ ــک ســه گانه ف ــا تفکی ــا ب ــت اقتصــادی و اجتماعــی خانواره از وضعی
فصــل دوم وضعیــت دهک هــای درآمــدی و هزینــه ای ایــن خانوارهــا بررســی شــده اســت. 
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فصــل ســوم بــه بررســی هزینه هــای خــوراک و غیرخــوراک آنهــا اختصــاص دارد. در فصــل 
چهــارم اجــزای هزینه هــای خوراکــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. درنهایــت در فصــول 
پنجــم و ششــم ســهم دو گــروه هزینــه ای عمــده در بیــن هزینه هــای غیرخــوراک شــامل 
هزینه هــای مســکن و هزینه هــای بهداشــت و درمــان بــه تفکیــک در ســبد هزینــه ای خانوار 
محاســبه شــده اســت. بــرای آنکــه ایــن بررســی تصویــر دقیق تــری از خانوارهــای کشــور بــه 
دســت دهــد، نتایــج بــه تفکیــک خانوارهــای شــهری و روســتایی و بــه تفکیــک اســتان ها 
ــار ســالمندی 65  ــه ذکــر اســت در تمامــی بررســی ها معی ــرآورد شــده اســت. الزم ب ــز ب نی
ــی دارد. در  ــالمندی هم خوان ــی از س ــف بین الملل ــا تعاری ــه ب ــه شــده ک ــال در نظــر گرفت س

ابتــدای هــر بخــش نیــز خالصــه ای از یافته هــا در اختیــار خواننــده قــرار گرفتــه اســت.  
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خالصهیافتهها
خالصــه یافته هــای بررســی وضعیــت اقتصــادی- اجتماعــی خانوارهــای کشــور بــه تفکیــک 
کل، خانوارهــای بــا سرپرســت غیرســالمند، ســالمند دارای حقــوق  بازنشســتگی و ســالمند 
ــا اســتفاده از  ــه تفکیــک شــهری و روســتایی و اســتانی، ب ــوق بازنشســتگی و ب ــدون حق ب

داده هــای بودجــه خانــوار ســال 95، بــه شــرح مــوارد زیــر اســت:
جنســیتسرپرســتخانــوار:ســهم زنــان سرپرســت خانــوار در خانواده هــای بــا ●

سرپرســت ســالمند بســیار بیشــتر از خانواده هایــی بــا سرپرســت غیرســالمند اســت. 
ســهم خانوارهــای زنْ سرپرســت بیــن ســالمندان در خانوارهــای شــهری تقریبــاً 3 
برابــر خانــوار بــا سرپرســت غیرســالمند اســت. ایــن نســبت بــرای مناطق روســتایی 
ــا سرپرســت ســالمند کــه  ــر می رســد. تقریبــاً یک ســوم خانوارهــای ب ــه 2.7 براب ب

بــه حقــوق بازنشســتگی دسترســی ندارنــد، زن سرپرســت هســتند.
تعــدادافــراددرخانــواده: بیــش از 50 درصــد خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند، ●

از جمعیــت کمتــر از 2 نفــر برخوردارنــد.  
وضعیــتتأهــل: بــه ترتیــب 29 و 28 درصــد ســالمندان سرپرســت خانــوار شــهری ●

و روســتایی بــا حقــوق بازنشســتگی، بــدون همســر هســتند. ایــن نســبت در بیــن 
ســالمندان سرپرســت خانــوار بــدون حقــوق بازنشســتگی باالتــر بــوده، به طوری کــه 
ــدون  ــتایی ب ــهری و روس ــق ش ــراد در مناط ــن اف ــب 41 و 38 درصــد ای ــه ترتی ب

همســر هســتند.
ــوار ســالمند دارای حقــوق  بازنشســتگی ● ســواد: حــدود یک ســوم سرپرســتان خان

ــر از نصــف )58  ــه باالت ــن نســبت در روســتاها ب در شــهرها بی ســواد هســتند، ای
ــوق بازنشســتگی در  ــدون حق ــالمندان ب ــرای س ــن نســبت ب ــد. ای درصــد( می رس

خانوارهــای شــهری 67 و روســتایی 82 درصــد اســت. 
ــق ● ــد در مناط ــتگی، 7 درص ــوق  بازنشس ــالمند دارای حق ــن س ــتغال: از بی اش
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ــد. در  ــه کار اشــتغال دارن ــان ب شــهری و 20 درصــد در مناطــق روســتایی همچن
میــان ســالمندان بــدون حقــوق بازنشســتگی نســبت شــاغالن به طــور چشــمگیری 
باالتــر اســت؛ به طوری کــه 27 درصــد در مناطــق شــهری و 37 درصــد در 

ــد. ــه کارن روســتاها مشــغول ب
تعــدادافــرادشــاغلدرخانــواده: 85 درصــد از خانوارهــای شــهری و 79 درصد از ●

خانوارهــای روســتایی یــا هیــچ فــرد شــاغلی ندارنــد یــا تنهــا یــک فــرد شــاغل در 
خانــوار وجــود دارد. در تعــداد افــراد شــاغل، بیــن خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمنِد 
بــا و بــدون حقــوق بازنشســتگی اختــالف قابــل توجهــی وجــود دارد. در حالــی کــه 
70 درصــد از خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند دارای حقــوق  هیــچ فــرد شــاغلی 
ندارنــد ایــن نســبت بــرای ســالمندان بــدون حقــوق بازنشســتگی بــه 55 درصــد 

می رســد.
ــا سرپرســت ســالمند دارای ● ــتمســکن: 87 درصــد خانوارهــای شــهری ب مالکی

حقــوق  بازنشســتگی مالــک مســکن هســتند کــه ایــن ســهم بــرای خانوارهــای بــا 
سرپرســت ســالمند بــدون حقــوق بازنشســتگی بــه 82 درصــد می رســد. در مقابــل، 
92 درصــد خانوارهــای روســتایی بــا سرپرســت ســالمند مالــک مســکن هســتند که 
در ایــن زمینــه تفاوتــی بیــن ســالمندان دارای حقــوق و بــدون حقــوق بازنشســتگی 

ــود. ــده نمی ش دی
ــوق  ● ــالمند دارای حق ــت س ــا سرپرس ــای ب ــن خانواره ــخصی: در بی ــلش اتومبی

بازنشســتگی  در شــهرها  37 درصــد بــه اتومبیــل دسترســی دارنــد کــه ایــن عــدد 
بــرای خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند بــدون حقــوق بازنشســتگی بــه 19 درصــد 
می رســد. بــرای خانوارهــای روســتایی ایــن نســبت ها بــه ترتیــب 24 و 10 درصــد 

اســت.
ــا سرپرســت ســالمند دارای حقــوق  بازنشســتگی ● تلفــنثابــت: 93 خانوارهــای ب
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در شــهرها دارای تلفــن ثابــت هســتند؛ در حالــی کــه بــرای گــروه بــدون حقــوق 
ایــن نســبت بــه 79 درصــد می رســد. ایــن ارقــام بــرای خانوارهــای روســتایی بــه 

ترتیــب برابــر بــا 74 و 54 درصــد اســت.
تلفــنهمــراه: 88 درصــد خانــوار بــا سرپرســت ســالمند دارای حقوق  بازنشســتگی  ●

در شــهرها دارای تلفــن همــراه هســتند کــه ایــن نســبت بــرای خانوارهــای بــدون 
حقــوق بازنشســتگی بــه 73 درصــد می رســد. بــرای خانــوار روســتایی بــا سرپرســت 

ســالمند ایــن دو نســبت برابــر بــا 82 و 64 درصــد اســت.
ــوق ● ــدون حق ــا و ب ــالمند ب ــای شــهری دارای سرپرســت س ــت: در خانواره اینترن

بازنشســتگی دسترســی بــه اینترنــت بــه ترتیــب 30 و 18 درصــد اســت؛ درحالی کــه 
در خانوارهــای روســتایی بــه ترتیــب 12 و 7 درصــد ایــن خانواده هــا بــه اینترنــت 

دسترســی دارنــد. 
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مقدمه
در ایــن فصــل تصویــری کلــی از وضعیــت اقتصــادی و اجتماعــی خانوارهــا بــه تفکیــک نوع 
سرپرســت خانــوار )غیرســالمند، ســالمند دارای حقــوق بازنشســتگی و ســالمند بــدون حقــوق 
ــت  ــیت سرپرس ــاخص های جنس ــور ش ــن منظ ــرای ای ــت. ب ــده اس ــه ش ــتگی( ارائ بازنشس
خانــوار، تعــداد اعضــای خانــوار، وضعیــت تأهــل، ســواد، اشــتغال سرپرســت خانــوار، تعــداد 
افــراد شــاغل در خانــوار، مســکن و دسترســی بــه وســایل ارتباطــی )تلفــن، تلفــن همــراه، 
اینترنــت و اتومبیــل شــخصی( مــورد بررســی قــرار گرفته انــد. نمونــه شــامل 18809 خانــوار 
شــهری و 19337 خانــوار روســتایی اســت. بــرای اینکــه ایــن نمونــه گویــای وضعیــت کل 
کشــور باشــد، الزم اســت وزن مربــوط بــه هــر خانــوار )کــه توســط مرکــز آمــار تعییــن شــده 

اســت( نیــز در محاســبات اعمــال شــود. معادلــه زیــر شــیوه محاســبه را نشــان می دهــد:

1

1

100*
m

ii
N

ii

w

w
∑
∑

=

=

در ایــن معادلــه m  تعــداد خانوارهایــی اســت کــه شــاخص موردنظــر درمــورد آنهــا صدق 
ــه  ــوار )ب ــوده اســت( و N  تعــداد کل خان ــوار مــرد ب ــرای مثــال سرپرســت خان می کــرده )ب
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تفکیــک کل، غیرســالمند، ســالمند بــا و بــدون حقــوق بازنشســتگی( اســت. بــا ایــن وصــف 
درصدهایــی کــه در جــداول گــزارش شــده اند برابــر اســت بــا وزن خانوارهایــی کــه مشــمول 
شــاخص می شــوند تقســیم بــر کل خانوارهــا در دســته بندی مــورد نظــر کــه در 100 ضــرب 

شــده اند. همیــن فرمــول بــرای اســتان های کشــور نیــز بــه کار رفتــه اســت. 
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نتایجمحاسبات
جنسیتسرپرستخانوار

مطالعــات متعــدد انجــام شــده در حــوزه فقــر و رفــاه خانــوار نشــان می دهنــد کــه فقــر زنــان 
سرپرســت خانــوار بیشــتر از مــردان سرپرســت خانــوار بــوده و زن بــودن احتمــال قــرار گرفتن 
ــژاد، 1383(. اگرچــه شــکاف و  ــی ن ــر را افزایــش می دهــد )شــادی طلب وگرای ــره فق در دای
فاصلــه میــان ایــن دو گــروه به مــرور زمــان کاهــش یافتــه، امــا کمــاکان بــه دلیــل اینکــه 
ــت شــاغل  ــان بیشــتری در شــغل های پاره وق ــردان اســت و زن ــان بیشــتر از م ــکاری زن بی
هســتند یــا حاضرنــد بــا حقــوق کمتــری کار کننــد احتمــال فقــر در بیــن آنــان باالتر اســت و 
از ایــن رو زنــان سرپرســت خانــوار عمومــاً جــزو گروه هــای هــدف در سیاســت گذاری رفــاه 
اجتماعــی بــه شــمار می رونــد. از ایــن رو ارائــه تصویــر کلــی از درصــد خانوارهــا با سرپرســت 
ــا  ــد مفیــد باشــد. جــدول )1-1( ســهم خانوارهــا ب زن و چگونگــی پراکندگــی آنهــا می توان
ــور  ــد. همان ط ــان می ده ــتایی نش ــهری و روس ــک ش ــه تفکی ــرد و زن را ب ــت م سرپرس
کــه مشــخص اســت در کل کشــور ســهم خانوارهــای زنْ سرپرســت در مناطــق روســتایی 
بیشــتر از شــهری اســت. در ایــن بیــن ســهم خانوارهــای زنْ سرپرســت بیــن ســالمندان در 
خانوارهــای شــهری تقریبــاً 3 برابــر خانــوار بــا سرپرســت غیرســالمند اســت. ایــن نســبت 
ــا  ــز ســهم خانوارهــای ب ــن ســالمندان نی ــر اســت. در بی ــرای مناطــق روســتایی 2.7 براب ب
سرپرســت زن بــرای خانوارهایــی کــه بــه حقــوق بازنشســتگی دسترســی نــدارد، بیشــتر از 
ــی  ــاً یک ســوم خانوارهای ــد. تقریب ــوق بازنشســتگی برخوردارن ــی اســت کــه از حق خانوارهای
کــه بــه حقــوق بازنشســتگی دسترســی ندارنــد، زن سرپرســت هســتند. درواقــع نســبت زنــان 
سرپرســت خانــوار در خانواده هایــی کــه بــه حقــوق بازنشســتگی دسترســی ندارنــد در شــهرها 

2.5 برابــر متوســط شــهری و در روســتاها 2.1 برابــر متوســط روســتایی اســت.  
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جدول1-1-جنسیتسرپرستخانواربهتفکیکشهریوروستایی-درصد

وضعیتسرپرستخانوار
روستاییشهری

زنمردزنمرد

87138614کل

90109010غیرسالمند

76247624سالمنددارایحقوقبازنشستگی

67337030سالمندبدونحقوقبازنشستگی

منبع: محاسبات پژوهش 

نمــودار )1-1( ســهم زنــان و مــردان سرپرســت خانــوار را بــه تفکیــک شــهر و روســتا 
ــت  ــان سرپرس ــالمندان، زن ــن س ــت، در بی ــخص اس ــه مش ــور ک ــد. همان ط ــان می ده نش
خانــوار ســهم بیشــتری دارنــد و در ایــن بیــن بیشــترین ســهم مربــوط بــه خانوارهــای بــا 
سرپرســت ســالمند بــدون حقــوق بازنشســتگی اســت. در کل ســهم زنــان سرپرســت خانــوار 
در روســتاها بیشــتر از شهرهاســت؛ اگرچــه بیــن ســالمندان سرپرســت خانــوار بــدون حقــوق 

بازنشســتگی، زنــان شــهری ســهم بیشــتری از زنــان روســتایی دارنــد. 
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نمودار1-1-سهمزنانومردانسرپرستخانواربهتفکیکشهروروستا-درصد

در جــدول )2-1( جنســیت سرپرســت خانــوار بــه تفکیــک اســتان های کشــور و بــدون 
تفکیــک شــهر و روســتا نشــان داده شــده اســت. مــوارد هاشــورزده اســتان هایی را نشــان 
ــام  ــاس ارق ــر اس ــد. ب ــت زن را دارن ــا سرپرس ــا ب ــد خانواده ه ــن درص ــه باالتری ــد ک می ده
ــب بیشــترین درصــد  ــه ترتی ــالن ب ــان و گی ــی، اصفه ــان جنوب ــتان های خراس ــدول، اس ج
ــان  ــوار و آذربایجــان غربــی، خوزســتان و بوشــهر کمتریــن درصــد زن ــان سرپرســت خان زن
سرپرســت خانــوار را دارنــد. در بیــن غیــر ســالمندان بیشــترین ســهم زنــان سرپرســت خانــوار 
بــرای اســتان گلســتان و خراســان جنوبــی و کمتریــن ســهم بــرای اســتان ایــالم بوده اســت. 
ــوار  ــان سرپرســت خان ــوق بازنشســتگی بیشــترین نســبت زن ــن ســالمندان دارای حق در بی
بــرای لرســتان و کمتریــن آن بــرای هرمــزگان بــوده اســت. در بیــن ســالمندان بــدون حقوق 
بازنشســتگی بیشــترین ســهم بــرای قزویــن و یــزد و کمتریــن بــرای آذربایجــان غربــی ثبت 

شــده اســت. اختــالف بیــن اســتان های کشــور در ایــن شــاخص چشــمگیر اســت. 
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جدول2-1-جنسیتسرپرستخانواربهتفکیکاستان هایکشور-درصد

استان
غیرسالمندکل

سالمنددارایحقوق
بازنشستگی

سالمندبدونحقوق
بازنشستگی

زنمردزنمردزنمردزنمرد

8713901080207327آذربایجانشرقی
901092882188119آذربایجانغربی

8713901076247327اردبیل

8218881265355644اصفهان
881292879215545البرز
891194676247327ایالم
901092885157822بوشهر

891191981197327تهران

871392877236139چهارمحالوبختیاری

7921861468326040خراسانجنوبی

8515901065356040خراسانرضوی

8812901078227723خراسانشمالی

901092876247525خوزستان

8317891168326139زنجان

8416891166346733سمنان
8515871382186733سیستانوبلوچستان

8614881284167030فارس
871393771295347قزوین

891192879217426قم

891192877237723کردستان

8416891177236238کرمان

8416871374266931کرمانشاه
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استان
غیرسالمندکل

سالمنددارایحقوق
بازنشستگی

سالمندبدونحقوق
بازنشستگی

زنمردزنمردزنمردزنمرد

891192885157426کهگیلویهوبویراحمد

8218861473276436گلستان
8218881273276139گیالن
881292864367624لرستان
891192879217525مازندران

861491981196139مرکزی

881290109557129هرمزگان

891191986147624همدان

881293774265347یزد

8713901076246733متوسطکشور
منبع محاسبات پژوهش

نمــودار )2-1( نیــز درصــد خانوارهــای زن سرپرســت را بــه تفکیــک اســتان های کشــور 
نمایــش می دهــد. چنانچــه مشــاهده می شــود بیشــترین نســبت خانوارهــای زن سرپرســت 
بــرای گــروه ســالمندان بــدون حقــوق بازنشســتگی و پــس از آن ســالمندان دارای حقــوق 
ــبت  ــان نس ــرز و اصفه ــزد، الب ــن، ی ــتان های قزوی ــن اس ــن بی ــت. در ای ــتگی اس بازنشس

ــد.  ــا دیگــر اســتان ها دارن ــری در مقایســه ب باالت
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نمودار2-درصدخانوارهایزنسرپرستبهتفکیکاستان هایکشور-درصد

بعدخانوار

یکــی دیگــر از شــاخص های مهمــی کــه می توانــد تصویــر بهتــری از وضعیــت خانوارهــای 
کشــور ارائــه دهــد تعــداد اعضــای خانــوار یــا بــه عبــارت دیگــر بعــد خانــوار اســت. طبیعــی 
اســت هرچــه انــدازه خانــوار بزرگ تــر باشــد بــه شــرط ثابــت بــودن تعــداد اعضــای شــاغل 
ــوار به ویــژه  ــه بعــد خان ــود. توجــه ب ــر خواهــد ب ــواده باالت ــوار، هزینــه و مخــارج خان در خان
در تقســیم بندی ایــن گــزارش )ســالمند و غیرســالمند( بســیار اهمیــت دارد. به طورکلــی در 
طرح ریــزی نظام هــای تأمیــن اجتماعــی چندالیــه، هــدف الیــه نخســت حمایــت فراگیــر و 
جبــران حداقل هــای زندگــی افــراد ســالمند اســت. از آنجایــی کــه عمومــاً گــزارش متوســط 
ــود،  ــالم می ش ــوار اع ــد خان ــه بع ــه ب ــدون توج ــی و ب ــور عموم ــوار به ط ــای خان هزینه ه
شــناخت متوســط بعــد خانــوار در گروه هــای هــدف بــرای تعییــن هزینه هــا اهمیــت فــراوان 
دارد. مرکــز آمــار طبــق آخریــن سرشــماری ها متوســط بعــد خانــوار را 3.3 نفــر اعــالم کــرده 
اســت. در ایــن گــزارش مبنــای تقســیم بندی، خانوارهــای بــا دو عضــو تعییــن شــده و دلیــل 
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آن ایــن اســت کــه در بیــن ســالمندان )کــه گــروه هــدف ایــن گــزارش هســتند( بیشــترین 
ــرای خانوارهــای دو نفــره و پــس از آن یــک نفــره اســت. جــدول )3-1( نتایــج  فراوانــی ب

ــد.  حاصــل را نشــان می ده

جدول3-1-نسبتخانوارهاییباجمعیتبرابروکمتراز2نفروخانوارهاییبابیشتراز2نفرازکل
بهتفکیکروستاییوشهری-درصد

وضعیتسرپرستخانوار
روستاییشهری

بیشتراز2کمتروبرابر2بیشتراز2کمتروبرابر2

25752674کل
18821684غیرسالمند

54466238سالمنددارایحقوقبازنشستگی
59416139سالمندبدونحقوقبازنشستگی

منبع: محاسبات پژوهش  

ــبت  ــالمند نس ــت غیرس ــا سرپرس ــی ب ــد در خانواده های ــان می ده ــدول نش ــداد ج اع
خانوارهــای یــک یــا دو نفــره کمتــر از 20 درصــد اســت؛ امــا در خانواده هــای بــا سرپرســت 
ــد  ــهری، 54 درص ــای ش ــن خانواره ــت. در بی ــاوت اس ــیار متف ــبت بس ــن نس ــالمند، ای س
ــا سرپرســت ســالمند دارای حقــوق بازنشســتگی یــک یــا دو نفــره هســتند.  خانواده هــای ب
ایــن نســبت بــرای خانواده هــای شــهری بــا سرپرســت ســالمند بــدون حقــوق بازنشســتگی 
ــه  ــی ک ــد خانواده های ــتایی، 61  درص ــای روس ــن خانواره ــد. در بی ــد می رس ــه 59 درص ب

ــا دو نفــره هســتند.  ــد، یــک ی سرپرســت ســالمند دارن
ــه  ــی ب ــل توجه ــج قاب ــز نتای ــتان ها نی ــک اس ــه تفکی ــاخص ب ــن ش ــی ای ــج بررس نتای
ــر  ــورد نظ ــاخص م ــه در ش ــتند ک ــتان هایی هس ــورخورده اس ــوارد هاش ــد. م ــت می ده دس

ــته اند.  ــد را داش ــترین درص بیش
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جدول4-1- نسبتخانوارهاییباجمعیتبرابروکمتراز2نفروخانوارهاییبابیشتراز2نفرازکل
بهتفکیکاستانها-درصد

استان
غیرسالمندکل

سالمنددارایحقوق
بازنشستگی

سالمندبدونحقوق
بازنشستگی

کمتروبرابر
با2نفر

بیشتراز
2نفر

کمتروبرابر
با2نفر

بیشتراز
2نفر

کمتروبرابر
با2نفر

بیشتراز
2نفر

کمتروبرابر
با2نفر

بیشتراز
2نفر

2872188256446337آذربایجانشرقی
2179138759415149آذربایجانغربی

2476178355455545اردبیل
3169188265357822اصفهان
2674188259415644البرز
1981128837634159ایالم
1684128836643664بوشهر
2773217957435545تهران

2377148647536436چهارمحالوبختیاری
4456277383178515خراسانجنوبی
2674178362386634خراسانرضوی
2674188266345743خراسانشمالی

138799134663268خوزستان
2872198143576238زنجان
3070217963376733سمنان

1882128852485545سیستانوبلوچستان
2575188249515149فارس
2971188257437624قزوین
1981148645554753قم

2179158556445050کردستان
2575148658427129کرمان
2377168454464456کرمانشاه

1585109032684159کهگیلویهوبویراحمد
2674198141596733گلستان
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استان
غیرسالمندکل

سالمنددارایحقوق
بازنشستگی

سالمندبدونحقوق
بازنشستگی

کمتروبرابر
با2نفر

بیشتراز
2نفر

کمتروبرابر
با2نفر

بیشتراز
2نفر

کمتروبرابر
با2نفر

بیشتراز
2نفر

کمتروبرابر
با2نفر

بیشتراز
2نفر

4060307057437723گیالن
1882128854464456لرستان
2674188255456337مازندران
2872198153477030مرکزی
1684128821794654هرمزگان
2476168440606139همدان
2971198169317723یزد

2872198153477030متوسطکشور
منبع: محاسبات پژوهش 

ــا 44 درصــد بیشــترین  ــی ب ــه مشــاهده می شــود اســتان خراســان جنوب همان طــور ک
ــا 13 درصــد  ــا 2 عضــو را دارد و در مقابــل اســتان خوزســتان ب ــا 1 ی نســبت خانوارهــای ب
ــرای  ــد ب ــترین درص ــالمندان بیش ــن غیرس ــت. در بی ــرده اس ــت ک ــبت را ثب ــن نس کمتری
خانواده هــای کمتــر و برابــر 2 نفــر مربــوط بــه گیــالن )30 درصــد( و کمتریــن آن بــاز هــم 
بــرای خوزســتان بــا 9 درصــد اســت. در بیــن ســالمندان تفــاوت معنــاداری بیــن ســالمندان 
دارای حقــوق بازنشســتگی و بــدون حقــوق بازنشســتگی وجــود نــدارد و در هــر دو دســته، 
اســتان خراســان جنوبــی بیشــترین نســبت خانوارهــای بــا بعــد کمتــر و برابــر 2 را ثبــت کرده 
اســت )85 و 83 درصــد( و در مقابــل هرمــزگان و خوزســتان کمتریــن نســبت را )32 و 34 

ــته اند.  ــا داش ــن گروه ه ــد( در ای درص

وضعیتتأهل

ــژه در حــوزه ســالمندان، بررســی وضعیــت تأهــل  یکــی دیگــر از شــاخص های مهــم به وی
آنــان اســت. از آنجایــی کــه عمومــا، ســالمندان ارتبــاط اجتماعــی کمتــری نســبت بــه دوران 
جوانــی دارنــد، معضــل تنهایــی و پیامدهــای روانــی منفــی ناشــی از آن بیشــتر گریبان گیــر 
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ــا فــرد دیگــر و به طــور خــاص  ــه ب ــی کــه ســالمند در خان ــان اســت. ایــن مشــکل زمان آن
همســر خــود زندگــی می کنــد می توانــد تــا انــدازه ای تعدیــل شــود امــا معضــل تنهایــی و 
ــن رو  ــود. از ای ــر خواهــد ب ــدون همســر عمیق ت ــرای ســالمندان ب پیامدهــای آن احتمــااًل ب

بررســی وضعیــت تأهــل سرپرســتان خانــوار ســالمند بااهمیــت اســت.  
ــد.  ــان می ده ــوار را نش ــتان خان ــل سرپرس ــت تأه ــری از وضعی ــدول )5-1( تصوی ج
ــوار شــهری  همان طــور کــه مشــخص اســت به طــور متوســط 15 درصــد سرپرســتان خان
ــا  ــالق ی ــوت، ط ــتند )ف ــر هس ــدون همس ــتایی ب ــوار روس ــتان خان ــد سرپرس و 16 درص
ــت و در  ــر اس ــمگیری باالت ــور چش ــالمندان به ط ــن س ــبت در بی ــن نس ــرده(. ای ازدواج نک
میــان ســالمندان نیــز تفــاوت بیــن ســالمندان دارای حقــوق بازنشســتگی و بــدون آن دیــده 
ــتایی  ــهری و روس ــالمند ش ــوار س ــتان خان ــد سرپرس ــب 29 و 28 درص ــه ترتی ــود. ب می ش
کــه حقــوق بازنشســتگی دریافــت می کننــد، بــدون همســر هســتند. ایــن نســبت در بیــن 
سرپرســتان خانــوار ســالمند بــدون حقــوق بازنشســتگی باالتــر اســت، به طوری کــه 41 و 38 

ــدون همســر هســتند.  ــان در مناطــق شــهری و روســتایی ب درصــد آن

جدول5-1-وضعیتتأهلسرپرستانخانواربهتفکیکشهریوروستایی-درصد

وضعیتسرپرستخانوار
روستاییشهری

بدونهمسردارایهمسربدونهمسردارایهمسر

85158416کل
89119010غیرسالمند

71297228سالمنددارایحقوقبازنشستگی
59416238سالمندبدونحقوقبازنشستگی

منبع: محاسبات پژوهش 

ــورزده  ــوارد هاش ــد. م ــان می ده ــتان نش ــک اس ــه تفکی ــار را ب ــن آم ــدول )6-1( ای ج
ــتان  ــهم سرپرس ــته بندی ها س ــک از دس ــه در هری ــد ک ــخص می کن ــتان هایی را مش اس
خانــوار بــدون همســر آنهــا باالتریــن درصــد بــوده اســت. بــدون در نظــر گرفتــن 
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ــوار  ــتان خان ــهم سرپرس ــالن س ــی و گی ــان جنوب ــتان خراس ــنی، در دو اس ــته بندی س دس
بــدون همســر بــا اختــالف معنــاداری بیــش از دیگــر استان هاســت. در بیــن غیرســالمندان 
نیــز همیــن دو اســتان بــه همــراه کرمانشــاه از بیشــترین ســهم سرپرســتان خانــوار بــدون 
همســر برخوردارنــد. در بیــن ســالمندان دارای حقــوق بازنشســتگی اســتان لرســتان بیشــترین 
نســبت را در سرپرســتان خانــوار بــدون همســر دارد. شــاخص مذکــور بیــن ســالمندان بــدون 
حقــوق بازنشســتگی در اســتان های یــزد و خراســان جنوبــی باالتریــن رقــم را ثبــت کــرده 
ــا جــزو اســتان هایی  ــی در بیشــتر گروه بندی ه ــن اســتان خراســان جنوب ــن بی اســت. در ای

بــا بیشــترین نســبت سرپرســتان خانــوار بــدون همســر اســت. 

جدول6-1-وضعیتتأهلسرپرستانخانواربهتفکیکاستانها-درصد

استان
غیرسالمندکل

سالمنددارایحقوق
بازنشستگی

سالمندبدونحقوق
بازنشستگی

دارای
همسر

بدون
همسر

دارای
همسر

بدون
همسر

دارای
همسر

بدون
همسر

دارای
همسر

بدون
همسر

861491974266535آذربایجانشرقی
871391976246931آذربایجانغربی

8515891175256436اردبیل
8119891162385149اصفهان
8317871373275149البرز
861491975256733ایالم
8713901083176832بوشهر
8416881274266040تهران

851591971295842چهارمحالوبختیاری
7525861461394654خراسانجنوبی
8416901063375644خراسانرضوی
8614901066347228خراسانشمالی
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استان
غیرسالمندکل

سالمنددارایحقوق
بازنشستگی

سالمندبدونحقوق
بازنشستگی

دارای
همسر

بدون
همسر

دارای
همسر

بدون
همسر

دارای
همسر

بدون
همسر

دارای
همسر

بدون
همسر

891192872287426خوزستان
8317901068325644زنجان
8317891165355941سمنان

8614891188126139سیستانوبلوچستان
8614901082186436فارس
851593765354852قزوین
901093774267228قم

891192877237426کردستان
8317881275255446کرمان
8218861467336634کرمانشاه

8614891179217228کهگیلویهوبویراحمد
8416901072285644گلستان
7822861462385347گیالن
8515901054466832لرستان
871392872286436مازندران
8515901079215842مرکزی
8812901083176832هرمزگان
871391984166535همدان
861493772284357یزد

8515901072276138متوسطکشور
منبع: محاسبات پژوهش 
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سواد

شــاخص دیگــری کــه می توانــد بــرای ارزیابــی وضعیــت خانــوار مهــم باشــد، ســواد سرپرســت 
خانــوار اســت. ایــن فــرض وجــود دارد کــه اگــر ســطح ســواد سرپرســت خانــوار باالتــر باشــد، 
احتمــال دســتیابی بــه مشــاغل بهتــر باالتــر اســت و درنتیجــه افــراد از وضعیــت اقتصــادی 
بهتــری برخــوردار می شــوند. جــدول )7-1( وضعیــت ســواد سرپرســتان خانــوار را بــه تفکیــک 
شــهری و روســتایی نشــان می دهــد. همان طــور کــه از اعــداد جــدول مشــخص اســت در ایــن 
شــاخص بیــن خانوارهــای شــهری و روســتایی اختــالف معنــاداری وجــود دارد، به طوری کــه  
حــدود 16 درصــد سرپرســتان خانــوار شــهری بیســواد هســتند امــا ایــن نســبت در خانوارهــای 
روســتایی بــه 36 درصــد می رســد. در هــر دو حالــت ســهم سرپرســتان خانــوار بیســواد، درصــد 
باالیــی اســت. در بیــن غیرســالمندان ایــن ســهم کاهــش می یابــد و بــرای خانوارهای شــهری 
و روســتایی بــه ترتیــب بــه 9 و 23 درصــد می رســد. امــا در بیــن سرپرســتان ســالمند خانــوار 
ایــن نســبت بســیار باالتــر اســت و بیــن ســالمندان دارای حقــوق بازنشســتگی و بــدون حقــوق 
بازنشســتگی نیــز اختــالف قابــل توجهــی دارد. داده هــای جــدول نشــان می دهــد در حالــی کــه 
حــدود یک ســوم سرپرســتان خانــوار ســالمند دارای حقــوق  بازنشســتگی در شــهرها بی ســواد 
هســتند، ایــن نســبت در روســتاها بــه باالتــر از نصــف )58 درصــد( می رســد. بــرای ســالمندان 
ــه 67  ــرای خانوارهــای شــهری ب ــر اســت و ب ــدون حقــوق بازنشســتگی ایــن نســبت باالت ب
درصــد و روســتایی بــه 82 درصــد می رســد. ایــن نســبت می توانــد نشــان گر ایــن باشــد کــه 
افــراد باســواد در گذشــته امــکان دســتیابی بیشــتری بــه بــازار کار رســمی و امــکان بهره منــدی 

از خدمــات بیمــه بازنشســتگی داشــته اند. 
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جدول7-1-وضعیتسوادسرپرستانخانواربهتفکیکشهریوروستایی-درصد

وضعیتسرپرستخانوار
روستاییشهری

بیسوادباسوادبیسوادباسواد

84166436کل
9197723غیرسالمند

68324258سالمنددارایحقوقبازنشستگی
33671882سالمندبدونحقوقبازنشستگی

منبع: محاسبات پژوهش 

ــان  ــتان ها نش ــک اس ــه تفکی ــوار را ب ــتان خان ــواد سرپرس ــت س ــدول )8-1( وضعی ج
ــرای  ــوادی ب ــرخ باس ــترین ن ــت بیش ــخص اس ــدول مش ــه در ج ــور ک ــد. همان ط می ده
اســتان های تهــران، البــرز، قــم و یــزد اســت و در مقابــل سیســتان و بلوچســتان، ایــالم و 
خراســان جنوبــی کمتریــن نــرخ باســوادی را دارنــد. اختــالف بیــن اســتان تهــران و سیســتان 
و بلوچســتان بــا کمتریــن و بیشــترین درصــد بی ســوادی چشــمگیر اســت؛ به طــور متوســط 
در تهــران 90 درصــد سرپرســتان خانــوار باســواد هســتند کــه ایــن نســبت بــرای سیســتان 
و بلوچســتان بــه 65 درصــد می رســد. در بیــن سرپرســتان خانــوار غیرســالمند، اســتان های 
تهــران، یــزد، قزویــن و البــرز بیشــترین نــرخ باســوادی را دارنــد و کمتریــن نــرخ باســوادی 
بــرای اســتان های سیســتان و بلوچســتان، لرســتان و ایــالم بــوده اســت. در میان سرپرســتان 
خانــوار ســالمند دارای حقــوق  بازنشســتگی اســتان های تهــران، فــارس و آذربایجــان غربــی 
بیشــترین درصــد باســوادی را رقــم زده انــد و در مقابــل اســتان های کهگیلویــه و بویــر احمــد 
ــوق  ــدون حق ــالمند ب ــوار س ــتان خان ــن سرپرس ــته اند. در بی ــرخ را داش ــن ن ــالم کمتری و ای
بازنشســتگی بیشــترین نــرخ باســوادی بــرای تهــران اســت و کمتریــن آن بــرای سیســتان 
بلوچســتان و ایــالم. اختــالف بیــن اســتان ها در ایــن شــاخص چشــمگیر اســت. همان طــور 
ــا ســهم  ــام رده ه ــالم در تم ــه مشــخص اســت اســتان های سیســتان و بلوچســتان و ای ک

ــته اند.  ــی داش ــوادی باالی بی س
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جدول8-1-وضعیتسوادسرپرستانخانواربهتفکیکاستانها-درصد

استان
غیرسالمندکل

سالمنددارایحقوق
بازنشستگی

سالمندبدونحقوق
بازنشستگی

بیسوادباسوادبیسوادباسوادبیسوادباسوادبیسوادباسواد

7426861454462773آذربایجانشرقی
7525861471291684آذربایجانغربی

7822881248522377اردبیل
7822881257432674اصفهان
851592867332575البرز
663480203763991ایالم
8020881258422476بوشهر
901094679215446تهران

7525871352481684چهارمحالوبختیاری
6733841663371585خراسانجنوبی
8119891166343466خراسانرضوی
7426841649512674خراسانشمالی

7723841656441981خوزستان
7030831751491585زنجان
7921901053471783سمنان

653572285842892سیستانوبلوچستان
7921881274263070فارس
802092859412080قزوین
8317901063372872قم

7525821863372179کردستان
7525851551493070کرمان
7327851552481882کرمانشاه



24/خانوارهایسالمندچگونههزینهمیکنند؟

استان
غیرسالمندکل

سالمنددارایحقوق
بازنشستگی

سالمندبدونحقوق
بازنشستگی

بیسوادباسوادبیسوادباسوادبیسوادباسوادبیسوادباسواد

7129811936641585کهگیلویهوبویراحمد
7327821869311585گلستان
7624881269312080گیالن
7228802048522872لرستان
821891965352080مازندران
7822901057432278مرکزی
7921861470301882هرمزگان
7525841665352476همدان
831793752482278یزد

7822901057432278متوسطکشور
منبع: محاسبات پژوهش  

اشتغال

ــت اشــتغال  ــوار، وضعی ــاه خان ــت رف یکــی از شــاخص های بســیار مهــم در بررســی وضعی
سرپرســت خانــوار اســت. ایــن شــاخص در دســته بندی مــورد نظــر ایــن گــزارش می توانــد 
معانــی متفاوتــی را القــا کنــد. بدیهــی اســت بــرای سرپرســتان خانــوار غیرســالمند )درصورتی 
ــد اســت و  ــن مجــرای کســب درآم ــه کار مهم تری ــرد بازنشســته نباشــد(، اشــتغال ب کــه ف
ــل  ــر اســت. در مقاب ــز باالت ــوار نی ــاه خان ــااًل رف ــر باشــد احتم ــزان اشــتغال باالت هرچــه می
ــت نیســت. از  ــد مثب ــاً نشــان دهنده پیام ــر لزوم ــالمندان شــاخص اشــتغال باالت ــن س در بی
ــرای  ــد ب ــطح درآم ــی از س ــاد حداقل ــی ایج ــاه اجتماع ــای رف ــدف نظام ه ــه ه ــی ک آنجای
گــذران زندگــی بــدون کاهــش چشــمگیر مصــرف در ســالمندان اســت، هرچــه تعــداد افــراد 
ســالمند شــاغل بیشــتر باشــد بــدان معناســت کــه یــا ســالمندان تحــت پوشــش نظــام تأمین 
ــزارش(  ــن گ ــوق بازنشســتگی در دســته بندی ای ــدون حق ــد )ســالمندان ب اجتماعــی نبوده ان
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یــا بــا آنکــه دریافتــی حقــوق بازنشســتگی داشــته اند، ایــن درآمــد کفــاف زندگــی را نــداده 
و فــرد مجبــور بــه بازگشــت بــه بــازار کار بــوده اســت. قابــل ذکــر اســت، از آنجــا کــه در 
ــده،  ــف ش ــر تعری ــالگی و باالت ــن 65 س ــالمندی س ــار س ــزارش حاضــر معی ــته بندی گ دس
ــه بازنشســتگی  ــط ب ــوان مرتب ــوق بازنشســتگی را نمی ت ــالمندان دارای حق ــتغال س ــذا اش ل
زودهنــگام آنهــا دانســت. جــدول )9-1( وضعیــت اشــتغال سرپرســتان خانــوار را بــه تفکیــک 
ــه تفکیــک شــهری و روســتایی نشــان  ــدون کار و ســایر ب ــد ب ــکار، دارای درآم شــاغل، بی

می دهــد. 

جدول9-1-وضعیتاشتغالسرپرستانخانواربهتفکیکشهریوروستایی-درصد

وضعیتسرپرستخانوار
روستاییشهری

بیکارشاغل
دارایدرآمد
بدونکار

بیکارشاغلسایر
دارایدرآمد
بدونکار

سایر

623314703243کل
743213804133غیرسالمند

71902201772سالمنددارایحقوقبازنشستگی
2715418370567سالمندبدونحقوقبازنشستگی

منبع: محاسبات پژوهش 
*بــر اســاس تعریــف مرکــز آمــار از ایــن نــوع دســته بندی فــردی کــه حقــوق بازنشســتگی دریافــت مــی کنــد یــا دوبــاره 
شــاغل شــده اســت یــا دارای درآمــد بــدون کار اســت در نتیجــه بیــکار محســوب نمــی شــود. رقــم یــک درصــد در ایــن 

بخــش احتمــاال اشــتباه ثبتی اســت. 

ایــن ارقــام نشــان می دهنــد کــه 62 درصــد از سرپرســتان خانــوار شــهری شــاغل بــه 
کار هســتند، 3 درصــد اظهــار کرده انــد کــه بیکارنــد و 31 درصــد نیــز دارای درآمــد بــدون 
کار بوده انــد. به همیــن ترتیــب در بیــن خانوارهــای روســتایی 70 درصــد شــاغل، 3 درصــد 
ــالمندان 74  ــن غیرس ــده اســت. در بی ــت ش ــدون کار ثب ــد ب ــکار، 24 درصــد دارای درآم بی
درصــد شــاغل، 3 درصــد بیــکار و 21 درصــد نیــز دارای درآمــد بــدون کار بوده انــد، 3 درصــد 
ــه دار  ــان خان ــه زن ــوط ب ــایر مرب ــته س ــد )بخشــی از دس ــا گرفته ان ــایر ج ــته س ــم در دس ه
سرپرســت خانــوار اســت کــه شــغل دیگــری ندارنــد(. ایــن نســبت ها بــرای روســتاییان بــه 
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ترتیــب 80، 4، 13 و 3 رقــم خــورده اســت.  بایــد توجــه داشــت بخشــی از افــراد دارای درآمــد 
بــدون کار در واقــع بازنشســتگانی هســتند کــه پیــش از 65 ســالگی بازنشســته شــده اند. در 
ــه گــروه دارای درآمــد  ــوط ب بیــن ســالمندان دارای حقــوق بازنشســتگی ســهم اصلــی مرب
بــدون کار اســت کــه ایــن ســهم بــرای خانــوار شــهری بــه 90 درصــد و بــرای روســتاییان 
ــد  ــهر 7 درص ــتگی در ش ــوق  بازنشس ــالمند دارای حق ــن س ــد. از بی ــد می رس ــه 77 درص ب
هنــوز بــه کار اشــتغال دارنــد و بــرای روســتاییان ایــن نســبت بــه 20 درصــد می رســد. در 
میــان ســالمندان بــدون حقــوق بازنشســتگی نســبت شــاغالن به طــور چشــمگیری باالتــر 
ــه  اســت؛ به طوری کــه 27 درصــد در مناطــق شــهری و 37 درصــد در روســتاها مشــغول ب
کارنــد. 54 درصــد سرپرســتان خانــوار ســالمند بــدون حقــوق بازنشســتگی در شــهرها اظهــار 
ــدان،  ــد ناشــی از کمــک فرزن ــد کــه دارای درآمــد هســتند کــه ایــن درآمــد می توان کرده ان
اجــاره امــالک، ســود ســهام یــا ســپرده و یــا کمــک نهادهــای دولتــی باشــد. ایــن نســبت 
بــرای روســتاییان بــه 56 درصــد می رســد. ســهم ســایر نیــز بــرای ســالمندان بــدون حقــوق 

ــه 7 درصــد می رســد.  ــه 18 و در روســتاها ب بازنشســتگی در شــهرها ب
ــه تفکیــک اســتان ها نشــان  ــوار را ب جــدول )10-1( وضعیــت اشــتغال سرپرســتان خان
می دهــد. مــوارد هاشــورخورده مربــوط بــه اســتان هایی بــا باالتریــن درصــد در گروه بنــدی 

مــورد نظــر اســت.
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جدول10-1-وضعیتاشتغالسرپرستانخانواربهتفکیکاستانها-درصد

استان

غیرسالمند
سالمنددارایحقوق

بازنشستگی
سالمندبدونحقوق

بازنشستگی

بیکارشاغل
درآمد
بدون
کار

بیکارشاغلسایر
درآمد
بدون
کار

بیکارشاغلسایر
درآمد
بدون
کار

سایر

776152809214004713آذربایجانشرقی
767144719024612924آذربایجانغربی

7941521608404614212اردبیل
7151951128071905328اصفهان
684263409332103941البرز
773182110881350605ایالم
7242141058412026117بوشهر
782164509132823435تهران

چهارمحالو
728191140824241741بختیاری

73026120980180820خراسانجنوبی
77220150950320644خراسانرضوی
812161220780402580خراسانشمالی

773183809203124621خوزستان
763201190810320653زنجان
720271110890382582سمنان

سیستانو
6315167140860150769بلوچستان

71323293872201745فارس
7232231308702105623قزوین
70227240960322633قم

81414140960561412کردستان
741251111880230743کرمان
77120290910410536کرمانشاه
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استان

غیرسالمند
سالمنددارایحقوق

بازنشستگی
سالمندبدونحقوق

بازنشستگی

بیکارشاغل
درآمد
بدون
کار

بیکارشاغلسایر
درآمد
بدون
کار

بیکارشاغلسایر
درآمد
بدون
کار

سایر

کهگیلویهوبویر
80020050950420580احمد

723232162802280683گلستان
742222180820360631گیالن
78318060940420580لرستان
8311331318604404313مازندران
7421951317793014327مرکزی
782182001000181774هرمزگان
718183918813744910همدان
7621931707493205413یزد

7531931118723015515متوسطکشور
منبع: محاسبات پژوهش 

مشــاهده می شــود کــه در بیــن غیرســالمندان اســتان های مازنــدران، کردســتان، 
ــرخ  ــترین ن ــد. بیش ــتغال را دارن ــترین اش ــد بیش ــه و بویراحم ــمالی و کهگیلوی ــان ش خراس
بیــکاری بــرای اســتان سیســتان و بلوچســتان اســت و بــا اختــالف باالیــی نســبت بــه ایــن 
ــوق  ــن ســالمندان دارای حق ــد. در بی ــرار دارن ــاری ق ــدان و چهارمحــال و بختی اســتان، هم
ــن  ــت. در بی ــمالی اس ــان ش ــتان خراس ــرای اس ــتغال ب ــد اش ــترین درص ــتگی بیش بازنشس
ســالمندان بــدون حقــوق بازنشســتگی اســتان های کردســتان، اردبیــل و آذربایجــان غربــی 
ــد، به طوری کــه در اســتان کردســتان بیــش از  ــرار دارن ــار اشــتغال ق در صــدر بیشــترین آم
50 درصــد سرپرســتان بــاالی 65 ســال بــدون حقــوق بازنشســتگی بــرای گــذران زندگــی 

مجبــور بــه کار هســتند. 
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تعدادافرادشاغلدرخانواده
ــرار  ــورد بررســی ق ــد م ــوار می توان ــار اشــتغال سرپرســت خان ــه در کن موضــوع دیگــری ک
گیــرد، تعــداد افــراد شــاغل در خانــوار اســت. جــدول )11-1( وضعیــت تعــداد افــراد شــاغل 
در یــک خانــوار را بــه تفکیــک شــهری و روســتایی نشــان می دهــد. آمــار نشــان می دهــد 
در 27 درصــد از خانوارهــای شــهری کشــور هیــچ فــرد شــاغلی وجــود نــدارد، ایــن نســبت 
ــوار روســتایی بــه 24 درصــد می رســد. در بیــن خانوارهــای شــهری، 18 درصــد  ــرای خان ب
خانوارهــای دارای سرپرســت غیرســالمند، 70 درصــد خانوارهــای با سرپرســت ســالمند دارای 
حقــوق بازنشســتگی و 55 درصــد خانوارهــای با سرپرســت ســالمند بدون حقوق بازنشســتگی 
ــه  ــتایی ب ــای روس ــرای خانواره ــبت ها ب ــن نس ــد. ای ــواده ندارن ــاغلی در خان ــرد ش ــچ ف هی
ــر 14، 64 و 53 درصــد اســت. ایــن ارقــام همچنیــن نشــان می دهنــد کــه 85  ترتیــب براب
درصــد از خانوارهــای شــهری و 79 درصــد از خانوارهــای روســتایی یــا هیــچ فــرد شــاغلی 
ــن  ــازه ســنی ســالمندان بی ــوار وجــود دارد. در ب ــرد شــاغل در خان ــا تنهــا یــک ف ــد ی ندارن
ســالمندان دارای حقــوق بازنشســتگی و بــدون حقــوق بازنشســتگی در تعــداد افــراد شــاغل 
اختــالف قابــل توجهــی وجــود دارد. در حالــی کــه 70 درصــد از خانوارهــای بــا سرپرســت 
ــدون  ــالمندان ب ــرای س ــن نســبت ب ــد ای ــاغلی ندارن ــرد ش ــچ ف ــوق  هی ــالمند دارای حق س
ــن در دســته بندی »2 شــاغل  ــر ای ــه 55 درصــد می رســد. عــالوه ب ــوق بازنشســتگی ب حق
و بیشــتر« خانواده هــای روســتایی نســبت بــه خانوارهــای شــهری درصــد بیشــتری را ثبــت 
کرده انــد و بیــن خانوارهــای شــهری، گــروه ســالمندان بــدون حقــوق بازنشســتگی در ایــن 

ــد.  ــت کرده ان ــری را ثب ــد باالت ــته بندی درص دس
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جدول11-1-وضعیتتعدادافرادشاغلدریکخانواربهتفکیکشهریوروستایی

وضعیتسرپرستخانوار
روستاییشهری

بیشتراز0122بیشتراز0122

27581322455166کل
18661421462176غیرسالمند

703361642583سالمنددارایحقوقبازنشستگی
55301145329133سالمندبدونحقوقبازنشستگی

منبع: محاسبات پژوهش 

ــرقی  ــان ش ــتان آذربایج ــه در اس ــد ک ــان می ده ــاخص نش ــن ش ــتانی ای ــک اس تفکی
ــا  ــا سرپرســت غیرســالمند دارای دو عضــو شــاغل ی ــه 30 درصــد خانوارهــای ب نزدیــک ب
بیشــتر هســتند. اســتان سیســتان و بلوچســتان بیشــترین نســبت خانواده هــای بــدون عضــو 
شــاغل را در بیــن غیرســالمندان دارد. در گــروه ســالمندان دارای حقــوق بازنشســتگی تعــداد 
افــراد شــاغل در خانــواده نســبت بــه غیرســالمندان و ســالمندان بــدون حقــوق کمتــر اســت 
ــوق  ــه حق ــد ب ــن درآم ــرای تأمی ــواده ب ــه خان ــا تکی ــن خانواره ــد در ای ــان می ده ــه نش ک
بازنشســتگی اســت. در ایــن میــان اســتان خراســان جنوبــی بــا ثبــت رقــم 97 درصــد بــرای 
خانواده هــای بــدون فــرد شــاغل در ایــن گــروه در جایــگاه اول قــرار گرفتــه اســت. در بیــن 
خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند دارای درآمــد بازنشســتگی در بیشــترین حالــت 5 درصــد 
ــه اســتان خوزســتان  خانوارهــا بیشــتر از 2 نفــر شــاغل داشــته اند کــه ایــن رقــم متعلــق ب
ــوق بازنشســتگی نســبت  ــدون حق ــالمندان ب ــا سرپرســت س ــای ب ــن خانواره اســت. در بی
خانواده هــای بــدون فــرد شــاغل کمتــر از ســالمندان دارای حقــوق اســت. اســتان خراســان 
ــرده  ــت ک ــته بندی ثب ــن دس ــاغل را در ای ــدون ش ــای ب ــد خانواره ــترین درص ــی بیش جنوب

اســت )77 درصــد(. 
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جدول12-1-وضعیتتعدادافرادشاغلدریکخانواربهتفکیکوضعیتسرپرستخانوارو
استانها-درصد

استان
غیرسالمند

سالمنددارایحقوق
بازنشستگی

سالمندبدونحقوق
بازنشستگی

بیشتراز0122بیشتراز0122بیشتراز0122

16542376824724532158آذربایجانشرقی

18681137815804141144آذربایجانغربی

166216665265339351412اردبیل

18631637422316821102اصفهان

20651417123605127156البرز

166218459353346281610ایالم

1866133682641543493بوشهر

1472123702441493488تهران
چهارمحالو
19591756624735925124بختیاری

236213297300771832خراسانجنوبی

15671438117205727115خراسانرضوی

136321369191304538126خراسانشمالی

136617456241553838195خوزستان

18571796033705817178زنجان

21671117025414930192سمنان
سیستانو
325782653500751573بلوچستان

21641326232606425101فارس

18611836824536519123قزوین

226510364231034039139قم
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استان
غیرسالمند

سالمنددارایحقوق
بازنشستگی

سالمندبدونحقوق
بازنشستگی

بیشتراز0122بیشتراز0122بیشتراز0122

146615574151103637216کردستان

207181751932702811کرمان

176216569246142272011کرمانشاه
کهگیلویهوبویر

157870761670434970احمد

21561765623174572697گلستان

19592036919845335111گیالن

15651647221604830166لرستان

10672036922725132153مازندران

2066112632792583282مرکزی

157112256251905829104هرمزگان

22581556231535031146همدان

18631537020100612496یزد

17651536824625430114متوسطکشور
منبع: محاسبات پژوهش 

ــا  ــاغل در خانواره ــراد ش ــداد  اف ــتانی تع ــری از مقایســه اس ــمای بهت ــودار )3-1( ش نم
ــر  ــک نف ــا ی ــا ب ــاغل ی ــدون ش ــای ب ــودار درصــد خانواده ه ــن نم ــد. در ای را نشــان می ده
ــالمند دارای  ــت س ــای سرپرس ــود در خانواره ــاهده می ش ــده اند. مش ــخص ش ــاغل مش ش
حقــوق  بازنشســتگی ایــن نســبت بیــش از ســایر گروه هاســت کــه نتیجــه ای منطقــی اســت. 
عــالوه بــر ایــن، بیــش از 80 درصــد خانوارهــای بــا سرپرســت غیرســالمند بــرای گــذران 

زندگــی حداکثــر بــه درآمــد یکــی از افــراد خانــواده متکــی هســتند.
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نمودار3-1-درصدخانوارهایبدونفردشاغلیایکفردشاغلبهتفکیکاستانها-درصد

در نمــودار )4-1( درصــد خانوارهایــی کــه دو نفــر یــا بیشــتر فــرد شــاغل دارنــد نشــان 
داده شــده اســت. تعــداد افــراد شــاغل در خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند بــدون حقــوق 
ــا خانواده هــای غیرســالمند اســت و حتــی در برخــی اســتان ها  ــر ب ــاً براب بازنشســتگی تقریب
ــذا، شــاید بتــوان چنیــن  ــه غیرســالمندان رقــم خــورده اســت. ل درصــد بیشــتری نســبت ب
ــر  ــه دیگ ــبت ب ــتگی نس ــوق بازنشس ــدون حق ــالمندان ب ــا س ــه تنه ــه ن ــت ک ــه گرف نتیج
ــا  ــن خانواده ه ــز در ای ــالمند نی ــراد غیرس ــه اف ــد، بلک ــه کار دارن ــار ب ــتر اجب ــالمندان بیش س

ــد. ــن می کنن ــواده را تأمی ــی خان ــای مال ــده و بخشــی از  نیازه ــی مان باق
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نمودار4-1-درصدخانوارهایبادونفریابیشترفردشاغلبهتفکیکاستانها-درصد

مسکن

ــمار  ــه ش ــور ب ــی در کش ــاخص های رفاه ــن ش ــی از مهم تری ــکن یک ــورداری از مس برخ
مــی رود. گزارش هــای بودجــه خانــوار مرکــز آمــار نشــان می دهــد بیــش از 30 درصــد کل 
ــوط  ــار مرب ــه مســکن اســت. در جــدول )13-1( آم ــوط ب ــوار شــهری مرب ــای خان هزینه ه
بــه وضعیــت مســکن خانواده هــا بــه تفکیــک شــهری و روســتایی نشــان داده شــده اســت. 
بــر اســاس ایــن اطالعــات مالکیــت مســکن در مناطــق شــهری کمتــر از مناطــق روســتایی 
اســت. به عــالوه، مالکیــت در بیــن غیرســالمندان از ســالمندان کمتــر اســت. به طوری کــه، 
61 درصــد خانوارهــای شــهری دارای سرپرســت غیرســالمند مالــک مســکن هســتند کــه 
ایــن نســبت بــرای خانواده هــای روســتایی بــه 86 درصــد می رســد. 87 درصــد خانوارهــای 
ــه  ــک مســکن هســتند ک ــوق  بازنشســتگی مال ــالمند دارای حق ــا سرپرســت س شــهری ب
ــه 82  ــوق بازنشســتگی ب ــدون حق ــا سرپرســت ســالمند ب ــرای خانوارهــای ب ــن ســهم ب ای
درصــد می رســد. در مقابــل، 92 درصــد خانوارهــای روســتایی بــا سرپرســت ســالمند مالــک 
مســکن هســتند کــه در ایــن زمینــه تفاوتــی بیــن ســالمندان دارای حقــوق و بــدون حقــوق 
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بازنشســتگی دیــده نمی شــود. لــذا می تــوان چنیــن برداشــت کــرد کــه ســالمندان کمتــر از 
ــد.  ــرار می گیرن ــای مســکن ق ــر هزینه ه ــالمندان تحــت تأثی غیرس

جدول13-1-وضعیتمسکنسرپرستانخانواربهتفکیکشهروروستا-درصد

وضعیتسرپرستخانوار
روستاییشهری

سایررهنو/یااجارهملکیسایر*رهنو/یااجارهملکی

662598748کل
6129108659غیرسالمند

87859245سالمنددارایحقوقبازنشستگی
82999217سالمندبدونحقوقبازنشستگی

*منظور از سایر منزل مسکونی در برابر خدمت، ورثه ای، رایگان و در مواردی چادرنشینی برای عشایر است
منبع: محاسبات پژوهش  

بــه دلیــل اهمیــت موضــوع مســکن، در ارائــه گــزارش ایــن بخــش دســته بندی دیگــری 
ــه تفکیــک  ــه شــده اســت. در ایــن دســته بندی درصــد خانوارهــای دارای مســکن ب نیــز ارائ
ــتگی( و  ــوق بازنشس ــه حق ــه ب ــدون توج ــوار )ب ــت خان ــنی سرپرس ــف س ــای مختل گروه ه
دسترســی سرپرســت خانــواده بــه حقــوق بازنشســتگی )بــدون توجــه بــه ســن( مــورد توجــه 
قــرار  گرفته انــد. جــدول )14-1( نتایــج حاصــل را نشــان می دهــد. همان طــور کــه مشــخص 
اســت خانوارهــای دارای سرپرســت مســن تر از مالکیــت مســکن بیشــتری برخــوردار بوده انــد. 
همچنیــن خانوارهــای برخــوردار از حقــوق بازنشســتگی، امــکان مالکیــت مســکن باالتــری نیز 

ــد.  ــکن بوده ان ــک مس ــراد مال ــن اف ــد ای ــه 90 درص ــته اند؛ به طوری ک داش
جدول14-1-درصدمالکیتمسکنبهتفکیکسنودسترسیبهحقوقبازنشستگیبرای

خانوادههایشهری-درصد

شرح
برمبنایحقوقبازنشستگیبرمبنایسنسرپرستخانوار

بیشتراز5565تا65کمتراز55
بدونحقوق
بازنشستگی

باحقوق
بازنشستگی

6284876790درصدخانوادههایدارایمسکن
منبع: محاسبات  پژوهش
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ــای  ــه خانواره ــد ک ــتان ها نشــان می ده ــک اس ــه تفکی ــت مســکن ب ــات مالکی اطالع
اســتان های کرمــان بیشــترین میــزان مالکیــت مســکن را داشــته اند و پــس از آن اســتان های 
مازنــدران، همــدان، چهارمحــال و بختیــاری، ایــالم، گلســتان، خراســان جنوبــی، زنجــان و 
ــتان های  ــا در اس ــینی خانواره ــزان اجاره نش ــترین می ــل بیش ــد. در مقاب ــرار دارن ــالن ق گی
ــز اســتان  ــا سرپرســت غیرســالمند نی ــروه خانوارهــای ب ــوده اســت. در گ ــرز ب تهــران و الب
کرمــان در رتبــه اول مالکیــت مســکن قــرار دارد. در بیــن خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند 
ــتان سیســتان و  ــرای اس ــت مســکن ب ــوق بازنشســتگی بیشــترین درصــد مالکی دارای حق
بلوچســتان اســت. البتــه در اغلــب اســتان ها بیــش از 90 درصــد ایــن خانوارهــا دارای مســکن 
هســتند. همچنیــن 96 درصــد خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند بــدون حقــوق بازنشســتگی 
ــران،  ــتان های ته ــد. اس ــدران و بوشــهر از مســکن شــخصی برخوردارن ــتان های مازن در اس
البــرز و کرمانشــاه تقریبــاً در تمامــی دســته بندی ها بیشــترین میــزان اجاره نشــینی را دارنــد. 

جدول15-1-وضعیتمسکنسرپرستانخانواربهتفکیکاستان-درصد

استان
غیرسالمندکل

سالمنددارایحقوق
بازنشستگی

سالمندبدونحقوق
بازنشستگی

ملکی
رهن/
اجاره

ملکیسایر
رهن/
اجاره

ملکیسایر
رهن/
اجاره

ملکیسایر
رهن/
اجاره

سایر

7912975141087579127آذربایجانشرقی
7317969201095508956آذربایجانغربی

74161170191298028938اردبیل
7816675196906485511اصفهان
64307603458014670723البرز
811457817592718938ایالم
77131074151291639614بوشهر
58348523898114578174تهران

چهارمحالو
8111877141099019416بختیاری

811277617790829118خراسانجنوبی
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استان
غیرسالمندکل

سالمنددارایحقوق
بازنشستگی

سالمندبدونحقوق
بازنشستگی

ملکی
رهن/
اجاره

ملکیسایر
رهن/
اجاره

ملکیسایر
رهن/
اجاره

ملکیسایر
رهن/
اجاره

سایر

6723964279904578912خراسانرضوی
7813976159913786311خراسانشمالی

661717622019903784412خوزستان
801010761311972188211زنجان
732436730498118686سمنان

سیستانو
741413711513100008929بلوچستان

7120968249858781514فارس
73189692111871118948قزوین
65241160281289939127قم

68201264231391819235کردستان
841158114593529523کرمان
632795932106817158785کرمانشاه

کهگیلویهوبویر
781667418792809443احمد

8111979139897489011گلستان
8012877167922685213گیالن
7517772209871229442لرستان
821267915691449604مازندران
761867122795419146مرکزی
76121273141398119217هرمزگان
811187813994519136همدان
771847322597039541یزد

712096823988758579متوسطکشور
منبع: محاسبات پژوهش 
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بــرای درک بهتــر میــزان تفــاوت بیــن اســتان ها نمــودار )5-1( می توانــد مفیــد باشــد. در 
ایــن نمــودار درصــد خانوارهایــی کــه مســکن رهــن یــا اجــاره ای دارنــد بــه تفکیک اســتان ها 
نشــان داده شــده اســت. همان طــور کــه مالحظــه می شــود در همــه اســتان ها بیشــترین 
ــالوه،  ــالمند اســت. به ع ــا سرپرســت غیرس ــای ب ــه خانواره ــوط ب ــینی مرب ــزان اجاره نش می
اســتان تهــران بیشــترین و زنجــان کمتریــن درصــد اجاره نشــینی را در کل خانوارهــا و نیــز 

خانوارهــای بــا سرپرســت غیرســالمند دارنــد.  

نمودار5-1-درصدخانوارهاییبامسکنرهنیااجارهایبهتفکیکاستانها-درصد

وسایلارتباطی
وضعیــت دسترســی خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند بــه وســایل ارتباطــی و رفاهی نســبت 
بــه ســایر گروه هــا یکــی دیگــر از شــاخص های مهــم اســت. ایــن موضــوع زمانــی اهمیــت 
ــه خدمــات هــرروز بیشــتر از قبــل  ــوژی ارائ ــا پیشــرفت تکنول ــر پیــدا می کنــد کــه ب ویژه ت
بــه دسترســی بــه وســایل ارتبــاط جمعــی وابســته می شــود. هرچــه ســالمندان از دسترســی 
ــه آنهــا نیــز ســخت تر خواهــد  ــه خدمــات نویــن ب ــر باشــند، ارائ ــه ایــن وســایل محروم ت ب
شــد. بــه همیــن دلیــل در ایــن بخــش میــزان دسترســی افــراد جامعــه بــه اتومبیل شــخصی 
ــراد  ــا اف ــاط غیرحضــوری ب ــن )ارتب ــات حضــوری(، تلف ــد و مالق ــده رفت وآم )تســهیل کنن
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یــا نهادهــا(، موبایــل )دسترســی در داخــل و خــارج از خانــه بــه افــراد و اســتفاده از خدمــات 
ــات پیشــرفته تر  ــت )اســتفاده از خدم ــرای پیشــبرد کارهــا( و اینترن ــزاری و پیامکــی ب نرم اف
و شــبکه های اجتماعــی( بررســی شــده اســت. نتایــج بررســی در جــدول )16-1( گــزارش 

شــده اســت. 

جدول16-1-دسترسیسرپرستانخانواردرکشوربهاتومبیل،تلفنثابت،تلفنهمراهواینترنتبه
تفکیکشهریوروستایی-درصد

وضعیتسرپرستخانوار
روستاییشهری

اتومبیل
تلفن
ثابت

تلفن
همراه

اتومبیلاینترنت
تلفن
ثابت

تلفن
همراه

اینترنت

4877954227518915کل
5275984631499517غیرسالمند

3793883024748212سالمنددارایحقوقبازنشستگی
197973181054647سالمندبدونحقوقبازنشستگی

منبع محاسبات گزارش

اتومبیل

ــد  ــل شــخصی دارن ــهری اتومبی ــای ش ــد 48 درصــد خانواره ــدول نشــان می ده ــج ج نتای
کــه ایــن نســبت بــرای خانوارهــای روســتایی بــه 27 درصــد می رســد. در ایــن میــان ســهم 
خانوارهــای بــا سرپرســت غیرســالمند اندکی بیشــتر از متوســط کشــور اســت و بــه 52 درصد 
بــرای خانوارهــای شــهری و 31 درصــد بــرای خانــوار روســتایی می رســد. ایــن نســبت بــرای 
خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند پایین تــر اســت و اختــالف بیــن خانوارهــای بــا سرپرســت 
ســالمند بــا و بــدون حقــوق بازنشســتگی چشــمگیر اســت. به طوری کــه در بیــن خانوارهــای 
ــد کــه حقــوق بازنشســتگی دریافــت  شــهری خانواده هایــی کــه سرپرســت ســالمندی دارن
ــا  ــرای خانوارهــای ب ــد کــه ایــن عــدد ب ــه اتومبیــل دسترســی دارن ــد، 37 درصــد ب می کنن
سرپرســت ســالمند بــدون حقــوق بازنشســتگی بــه 19 درصــد می رســد. بــرای خانوارهــای 

روســتایی ایــن نســبت ها بــه ترتیــب 24 و 10 درصــد اســت. 
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تلفن

بــر اســاس اطالعــات موجــود 77 درصــد از خانوارهــای شــهری و 51 درصــد روســتایی دارای 
تلفــن ثابــت هســتند. در ایــن میــان خانوارهــای بــا سرپرســت غیرســالمند کمتــر از متوســط 
کشــور بــه تلفــن دسترســی دارنــد، کــه ایــن موضــوع می توانــد ناشــی از جایگزیــن شــدن 
وســایل ارتباطــی جدیــد بــا تلفــن ثابت باشــد. در این شــاخص نیــز بیــن دو گــروه خانوارهای 
دارای سرپرســت ســالمند مــورد بررســی تفــاوت قابــل توجــه وجــود دارد؛ به طوری کــه 93 
خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند دارای حقــوق  بازنشســتگی در شــهرها دارای تلفــن ثابــت 
هســتند در حالــی کــه بــرای گــروه بــدون حقــوق ایــن نســبت بــه 79 درصــد می رســد. ایــن 

ارقــام بــرای خانوارهــای روســتایی بــه ترتیــب برابــر بــا 74 و 54 درصــد اســت. 

تلفنهمراه

میــزان دسترســی افــراد بــه تلفــن همــراه در بیــن دیگــر ابزارهــای مــورد بررســی از همــه 
ــر اســت؛ به طوری کــه به طــور متوســط 95 درصــد سرپرســتان خانوارهــای شــهری و  باالت
89 درصــد سرپرســتان خانوارهــای روســتایی بــه تلفــن همــراه دسترســی دارنــد. ایــن نســبت 
ــا سرپرســت غیرســالمند باالتــر از متوســط اســت و بــرای خانوارهــای  بــرای خانوارهــای ب
ــن  ــز بی ــروه نی ــن گ ــد. در ای ــد می رس ــه 95 درص ــتایی ب ــد و روس ــه 98 درص ــهری ب ش
ــود دارد  ــاوت وج ــتگی تف ــوق بازنشس ــدون حق ــا و ب ــالمند ب ــت س ــا سرپرس ــای ب خانواره
ــالمند دارای  ــت س ــا سرپرس ــوار ب ــد خان ــهری 88 درص ــای ش ــه در خانواده ه به طوری ک
حقــوق  بازنشســتگی دارای تلفــن همــراه هســتند کــه ایــن نســبت بــرای خانوارهــای بــدون 
حقــوق بازنشســتگی بــه 73 درصــد می رســد. بــرای خانــوار روســتایی بــا سرپرســت ســالمند 

ایــن دو نســبت برابــر بــا 82 و 64 درصــد اســت. 

اینترنت

ــن  ــتا و بی ــهر و روس ــن ش ــی بی ــل توجه ــاوت قاب ــت تف ــه اینترن ــی ب ــاخص دسترس در ش
گروه هــای ســنی وجــود دارد. به طــور متوســط 42 درصــد سرپرســتان خانوارهــای شــهری و 
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15 درصــد سرپرســتان خانوارهــای روســتایی بــه اینترنــت دسترســی دارنــد. بــرای خانوارهای 
بــا سرپرســت غیرســالمند ایــن نســبت بــه 46 و 17 درصــد می رســد. در خانوارهــای شــهری 
دارای سرپرســت ســالمند بــا و بــدون حقــوق بازنشســتگی ایــن نســبت بــه ترتیــب 30 و 18 

درصــد اســت؛ درحالی کــه در خانوارهــای روســتایی بــه ترتیــب 12 و 7 درصــد می باشــد.
جــدول )17-1( دسترســی بــه وســایل مذکــور را بــه تفکیــک اســتان ها نشــان می دهــد 
ــه  ــده اند. چنانچ ــور زده ش ــی هاش ــترین دسترس ــا بیش ــتان های ب ــتون اس ــر س ــه در ه ک
ــار  ــر چه ــاً در ه ــان تقریب ــارس و اصفه ــران، ف ــزد، ته ــتان های ی ــود اس ــاهده می ش مش
ــل اســتان سیســتان  ــن درصدهــا هســتند و در مقاب ــا باالتری شــاخص جــزو ســه اســتان ب
ــرار  ــن ســه اســتان محــروم ق ــا در بی ــاً در تمامــی شــاخص ها و گروه ه و بلوچســتان تقریب

گرفتــه اســت. 

جدول17-1-دسترسیخانوارهایکشوربهاتومبیل،تلفنثابت،تلفنهمراهواینترنتبهتفکیک
استانها

استان

اینترنتتلفنهمراهتلفنثابتاتومبیل

غیرسالمند

ستگی
ش
سالمنددارایحقوقبازن

ستگی
ش
سالمندبدونحقوقبازن

غیرسالمند

ستگی
ش
سالمنددارایحقوقبازن

ستگی
ش
سالمندبدونحقوقبازن

غیرسالمند

ستگی
ش
سالمنددارایحقوقبازن

ستگی
ش
سالمندبدونحقوقبازن

غیرسالمند

ستگی
ش
سالمنددارایحقوقبازن

ستگی
ش
سالمندبدونحقوقبازن

433718879685988766483914آذربایجانشرقی
434520599058979181312517آذربایجانغربی

343397697789690672198اردبیل
56361187979098775842226اصفهان
564129799681978766342216البرز
4034435571698878125344ایالم
563515558261998684513120بوشهر
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استان

اینترنتتلفنهمراهتلفنثابتاتومبیل

غیرسالمند

ستگی
ش
سالمنددارایحقوقبازن

ستگی
ش
سالمندبدونحقوقبازن

غیرسالمند

ستگی
ش
سالمنددارایحقوقبازن

ستگی
ش
سالمندبدونحقوقبازن

غیرسالمند

ستگی
ش
سالمنددارایحقوقبازن

ستگی
ش
سالمندبدونحقوقبازن

غیرسالمند

ستگی
ش
سالمنددارایحقوقبازن

ستگی
ش
سالمندبدونحقوقبازن

594037829887989081493931تهران
چهارمحالو
5234879967299907245297بختیاری

5031582937895773044174خراسانجنوبی
4528107694779785612696خراسانرضوی
4230970837395786123103خراسانشمالی

363016295925979782362518خوزستان
3825875957297856338339زنجان
493720759379977661391910سمنان

2325112406917954770سیستانوبلوچستان
465121709365968374584323فارس
4421758856799885943265قزوین
523719839695988477542924قم

369878978398977628810کردستان
54421441803894916218103کرمان
343214587764998778182011کرمانشاه

کهگیلویهوبویر
24244487924999478596624احمد

37291056895497956922288گلستان
3922771937097917440319گیالن
26234376332988470362016لرستان
452811839685978866513313مازندران
5635892968999876141143مرکزی
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استان

اینترنتتلفنهمراهتلفنثابتاتومبیل

غیرسالمند

ستگی
ش
سالمنددارایحقوقبازن

ستگی
ش
سالمندبدونحقوقبازن

غیرسالمند

ستگی
ش
سالمنددارایحقوقبازن

ستگی
ش
سالمندبدونحقوقبازن

غیرسالمند

ستگی
ش
سالمنددارایحقوقبازن

ستگی
ش
سالمندبدونحقوقبازن

غیرسالمند

ستگی
ش
سالمنددارایحقوقبازن

ستگی
ش
سالمندبدونحقوقبازن

454011347227989974365114هرمزگان
434319779579938667382912همدان
694714879982987854583010یزد

463417688873978671382615متوسطکشور

اتومبیلشخصی

ــار 69 درصــدی  ــت آم ــا ثب ــزد ب ــا سرپرســت غیرســالمند اســتان ی در دســته خانوارهــای ب
ــتان  ــتان و بلوچس ــل سیس ــخصی را دارد و در مقاب ــل ش ــت اتومبی ــزان مالکی ــترین می بیش
ــا سرپرســت ســالمند دارای  کمتریــن درصــد را ثبــت کــرده اســت. در گــروه خانوارهــای ب
حقــوق  بازنشســتگی بیشــترین درصــد مربــوط بــه اســتان فــارس و کمتریــن درصــد مربــوط 
بــه اســتان کردســتان بــا 9 درصــد اســت. در خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند بــدون حقوق 
ــا 37 درصــد و کمتریــن  ــه اســتان تهــران ب ــوط ب بیشــترین درصــد مالکیــت اتومبیــل مرب

مربــوط بــه اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا 1 درصــد اســت. 

تلفنثابت

ــوط  ــالمند مرب ــت غیرس ــا سرپرس ــای ب ــت در خانواره ــن ثاب ــت تلف ــت مالکی ــه نخس رتب
ــوق   ــالمند دارای حق ــت س ــا سرپرس ــای ب ــد(، در خانواره ــزی )92 درص ــتان مرک ــه اس ب
بازنشســتگی مربــوط بــه اســتان یــزد )99 درصــد( و در خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند 
بــدون حقــوق بازنشســتگی مربــوط بــه اســتان قــم )95 درصــد( اســت. در مقابــل اســتان 
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سیســتان و بلوچســتان در تمــام گروه هــا کمتریــن میــزان دسترســی را ثبــت کــرده اســت. 
چنانچــه مشــاهده می شــود اختــالف بیــن دو گــروه ســالمندان در دسترســی بــه تلفــن ثابــت 
قابــل توجــه اســت کــه می توانــد ناشــی از تفــاوت در مناطــق ســکونتی ایــن افــراد باشــد. 

تلفنهمراه

ارقــام مربــوط بــه درصــد مالکیــت تلفــن همــراه نشــان می دهــد ضریــب نفــوذ ایــن وســیله 
ــن  ــت تلف ــتان مالکی ــن اس ــه در چندی ــت؛ به طوری ک ــا باالس ــه گروه ه ــن هم ــی بی ارتباط
همــراه بــرای سرپرســتان غیرســالمند  بــه 99 درصــد رســیده اســت. کمترین میــزان مالکیت 
بــرای اســتان همــدان بــا 93 درصــد اســت. در بیــن خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند دارای 
حقــوق  بازنشســتگی بیشــترین درصــد مالکیــت بــرای هرمــزگان بــا 99 درصــد و کمتریــن 
بــرای ســمنان بــا 76 درصــد رقــم خــورده اســت. در بیــن خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند 
بــدون حقــوق بازنشســتگی بیشــترین مالکیــت بــرای بوشــهر بــا 84 درصــد و کمتریــن برای 

سیســتان و بلوچســتان بــا 54 درصــد ثبــت شــده اســت. 

اینترنت

ــا  ــی رده ه ــد در تمام ــه و بویراحم ــتان کهگیلوی ــت اس ــه اینترن ــی ب ــاخص دسترس در ش
بیشــترین درصــد را ثبــت کــرده اســت. در مقابــل، اســتان سیســتان و بلوچســتان کمتریــن 
ــتان  ــن دو اس ــن ای ــالف بی ــته اســت. اخت ــا داش ــی رده ه ــن شــاخص را در تمام درصــد ای
ــالمند دارای  ــت س ــا سرپرس ــای ب ــد از خانواره ــه 66 درص ــت به طوری ک ــیار باالس ــز بس نی
حقــوق  بازنشســتگی در کهگیلویــه و بویراحمــد بــه اینترنــت دسترســی دارنــد در حالــی کــه 
ــا  ایــن نســبت بــرای سیســتان و بلوچســتان بــه 7 درصــد می رســد. در بیــن خانوارهــای ب
سرپرســت ســالمند نیــز تقریبــاً در تمامــی اســتان ها خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند دارای 
حقــوق بازنشســتگی دسترســی بیشــتری نســبت بــه خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند بدون 

حقــوق بازنشســتگی دارنــد. 
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نتیجهگیری
ــن  ــط بدهــد« ای ــه سیاســت گذاران آدرس هــای غل ــد ب ــن می توان ــداد میانگی ــه اع ــکا ب »ات
ــر آن  ــوم انســانی ب ــژه در حوزه هــای عل ــه وی ــه ای اســت کــه کارشناســان بســیاری ب جمل
اصــرار دارنــد. در واقــع ایــن کارشناســان بــر ایــن بــاور هســتند کــه در یــک جامعــه متنــوع، 
بــا اختالف هــای چشــمگیر بیــن گروه هــای متعــدد، اعــداد میانگیــن نمی تواننــد اطالعــات 
دقیقــی از وضعیــت جامعــه و گروه هــای آن بــه دســت دهنــد. در ایــن وضعیــت بهتــر اســت 
ــت ها  ــا سیاس ــب ب ــژه متناس ــه وی ــر ب ــای هدفمندت ــام، گروه بندی ه ــار و ارق ــه آم در ارائ
داشــت تــا نتایــج دقیق تــر و تصویــر واقعی تــری از جامعــه هــدف بــه دســت آیــد. در ایــن 
فصــل تــالش شــد شــمایی کلــی از وضعیــت اقتصــادی- اجتماعــی سرپرســتان خانــوار بــه 
دســت آیــد. جامعــه هــدف ایــن گــزارش ســالمندان بودنــد کــه ســالمندان نیــز بــه دو گــروه 
ــزارش  ــج گ ــدند. نتای ــیم ش ــوق بازنشســتگی تقس ــدون حق ــوق بازنشســتگی و ب دارای حق
نشــان مــی داد در بیشــتر شــاخص ها بیــن وضعیــت ســالمندان بــا متوســط جامعــه تفــاوت 
ــتغال و  ــی، اش ــایل ارتباط ــت وس ــد مالکی ــاخص ها مانن ــی ش ــود دارد و در برخ ــادار وج معن
ســواد بیــن سرپرســتان خانــوار ســالمند بــا و بــدون حقــوق بازنشســتگی نیــز تفــاوت وجــود 
ــد در  ــتگی می توان ــوق بازنشس ــالمندان دارای حق ــی از س ــر کل ــن تصوی ــتن ای دارد. داش

سیاســتگذاری مربــوط بــه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری نیــز موثــر واقــع شــود.
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چکیدهمدیریتی
در ایــن بخــش از گــزارش وضعیــت اقتصــادی خانوارهــا بــه تفیــک سرپرســت غیرســالمند، 
ــوق بازنشســتگی بررســی شــده  ــدون حق ــوق  بازنشســتگی و ســالمند ب ســالمند دارای حق
اســت. یافته هــای گــزارش بــه تفکیــک خانــوار شــهری و روســتایی بــه شــرح زیــر اســت: 

خانوارشهری

خانــوار بــا سرپرســت غیرســالمند: در دو دهــک اول و دهــک آخــر درصــد خانوارهــا  ●
ــش از 10 درصــد اســت.  ــا 9 اندکــی بی ــر از 10 درصــد و در دهک هــای 3 ت کمت
ــه  ــی جامع ــدی کل ــا دهک بن ــاً متناســب ب ــا تقریب ــن خانواره ــد در ای ــع درآم توزی

اســت.
ــا در  ● ــد خانواره ــتگی: درص ــوق بازنشس ــالمند دارای حق ــت س ــا سرپرس ــوار ب خان

دهــک ابتدایــی بســیار پایین تــر از 10 درصــد اســت. در مقابــل درصــد بیشــتری از 
خانوارهــای ایــن گــروه در دهــک آخــر قــرار دارنــد.

ــد  ● ــش از 50 درص ــتگی: بی ــوق بازنشس ــدون حق ــالمند ب ــت س ــا سرپرس ــوار ب خان
ــد ــرار دارن ــدی ق ــک اول و دوم درآم ــد( در ده ــا )53.8 درص خانواره

از منظــر هزینــه ای، خانوارهــای بــا سرپرســت غیرســالمند و ســالمند دارای حقــوق  ●
بازنشســتگی، در دهک هــای میانــی هزینــه ای متمرکــز هســتند، امــا خانوارهــای 
بــا سرپرســت ســالمند بــدون حقــوق بازنشســتگی بیشــترین تمرکــز را در دو دهــک 

ابتدایــی هزینــه ای دارنــد

خانوارروستایی

ــا سرپرســت غیرســالمند تجمــع  ● ــا سرپرســت غیرســالمند:  خانوارهــای ب ــوار ب خان
کمتــری در دهک هــای اول و دوم دارنــد و در دهــک 7 تــا 10 تجمــع آنهــا بیشــتر 

اســت. 
ــرای  ● ــا سرپرســت ســالمند دارای حقــوق بازنشســتگی: کمتریــن ســهم ب ــوار ب خان
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ــم،  ــای شش ــرای دهک ه ــا ب ــن خانواره ــهم در ای ــترین س ــای اول و بیش دهک ه
هشــتم و نهــم ثبــت شــده اســت. 

خانــوار بــا سرپرســت ســالمند بــدون حقــوق بازنشســتگی: نزدیــک 50 درصــد ایــن  ●
خانوارهــا در دو دهــک اول درآمــدی قــرار دارنــد. 

از منظــر هزینــه ای، خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند دارای حقوق بازنشســتگی در  ●
دهک هــای 10 و 9  و پــس از آن در دهــک 2 و 3 متمرکزتــر هســتند. خانوارهــای 
ــز  ــک اول متمرک ــتگی در دو ده ــوق بازنشس ــدون حق ــالمند ب ــت س ــا سرپرس ب

شــده اند.
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مقدمه
یکــی از معیارهــای شــناخت وضعیــت اقتصــادی خانوارهــا، داشــتن تصویــری کلــی از وضعیت 
درآمــدی و هزینــه ای آنهاســت. ایــن موضــوع از یــک طــرف نشــان می دهــد ســطح اقتصــادی 
ــن  ــه ای بی ــری درآمــدی و هزین ــه اســت و از طــرف دیگــر نابراب خانوارهــای مختلــف چگون
خانوارهــا را مشــخص می کنــد. شــاخص های مختلفــی بــرای ســنجش ایــن معیــار تعریــف 
شــده اند، در ایــن گــزارش وضعیــت خانوارهــا بــا توجــه بــه ویژگــی سرپرســتان آنهــا بــر مبنای 

دو شــاخص عمومی تــر؛ یعنــی، دهک هــای درآمــدی و هزینــه ای، بررســی شــده اســت.  
ــه ای و درآمــدی  ــِج محاســبات، الزم اســت تعریفــی از دهــک هزین ــۀ نتای پیــش از ارائ
ــه از  ــی ک ــی زمان ــور کل ــود. به ط ــیر ش ــف تفس ــه تعاری ــه ب ــا توج ــا ب ــا داده ه ــته ت داش
ــت  ــی اس ــن معن ــه ای ــود، ب ــت می ش ــاری صحب ــه آم ــا نمون ــه ی ــک جامع ــدی ی دهک بن
کــه داده هــای موجــود در شــاخص مــورد نظــر از کوچــک بــه بــزرگ مرتــب شــده و ســپس 
ــن  ــدام از ای ــر ک ــدازه تقســیم می شــوند. ه ــه 10 دســته هم ان ــاری ب ــه آم ــا جامع ــه ی نمون
دســته ها یــک دهــک نامیــده می شــوند. لــذا، ارائــۀ گــزارش برمبنــای دهــک درآمــدی، بــه 
معنــی آن اســت کــه خانوارهــا بــر مبنــای درآمــد خــود تقســیم بندی شــده اند و هــر دســته 
10 درصــد نمونه/جامعــه آمــاری را تشــکیل می دهنــد؛ در ایــن حالــت دهــک نخســت 10 
درصــد افــرادی هســتند کــه کمتریــن درآمــد را دارنــد و دهــک آخــر 10 درصــد افــراد بــا 



5252/خانوارهایسالمندچگونههزینهمیکنند؟

ــای  ــر مبن ــد ب ــا می توانن ــب خانواره ــن ترتی ــه همی ــامل می شــود. ب ــد را ش بیشــترین درآم
ــه  ــن هزین ــا کمتری ــی ب ــدی شــوند و دهــک اول خانوارهای ــز دهک بن هزینه هــای خــود نی
و دهــک آخــر خانوارهایــی بــا بیشــترین هزینــه هســتند. از آنجایــی کــه درآمدهــای افــراد 
ممکــن اســت در طــول زمــان نوســانات باالیــی داشــته باشــد یــا افــراد به طــور کامــل همــه 
درآمدهــای خــود را اعــالم نکننــد، دهــک هزینــه ای نیــز در کنــار دهــک درآمــدی محاســبه 

ــد. ــت آی ــه به دس ــری از جامع ــر دقیق ت ــا تصوی ــود ت می ش
ــی بررســی  ــازه درآمد/هزینه هــا در هریــک از دهک هــای وزن ــدا ب در ایــن گــزارش، ابت
شــده اســت ســپس درصــد خانوارهــای در هریــک دهک هــا بــه تفکیــک وضعیت سرپرســت 
خانــوار )غیرســالمند، ســالمند بــا حقــوق بازنشســتگی و ســالمند بــدون حقــوق بازنشســتگی( 
محاســبه شــده اســت. درایــن بخــش، وزن خانوارهــای نمونــه معیــار محاســبه بــوده اســت تا 

نتایــج قابلیــت تعمیــم بیشــتری بــرای جامعــه بزرگتــر )کل کشــور( داشــته باشــد. 

نتایجمحاسبات
گروههایدرآمدیوهزینهای

همان طــور کــه گفتــه شــد، مرکــز آمــار بــرای شــناخت بهتــر وضعیــت خانوارهــا، دهک هــای 
درآمــدی و هزینــه ای را بــر مبنــای دو معیــار تعــداد نمونــه و وزن نمونــه محاســبه می کنــد. در 
حالتــی کــه مبنــا تعــداد خانوارهــای نمونــه اســت، خانوارهــا بــر مبنــای درآمد/هزینــه از کوچــک 
بــه بــزرگ مرتــب شــده اند و هــر 10 درصــد در یــک دهــک قــرار گرفته انــد. اشــکال ایــن روش 
آن اســت کــه از آنجایــی کــه بــرای قابــل تعمیــم بــودن نمونــه، بــه هــر خانــوار وزن مخصــوص 
داده شــده اســت، محاســبات بــر مبنــای تعــداد نمی توانــد قابلیــت تعمیــن داشــته باشــد. بــرای 
همیــن منظــور دهک هــای وزنــی نیــز بررســی شــده اند؛ در دهــک وزنــی درآمدها/هزینه هــا از 
کوچــک بــه بــزرگ مرتــب شــده و بــر اســاس ســتون وزن هــا خانوارهــا دهک بنــدی می شــوند 
ــازه  ــدول )1-2( ب ــت. ج ــم وزن کل اس ــا یک ده ــک وزن خانواره ــر ده ــه در ه به طوری ک

درآمدها/هزینه هــا را بــه تفکیــک شــهری و روســتایی در هــر دهــک نشــان می دهــد.



بررسیوضعیتخانوارهابهتفکیکدهکهایدرآمدی/هزینهای/53

جدول1-2-بازهدرآمد/هزینههادرهریکازدهکهایوزنیبهتفکیکشهریوروستایی– میلیونریال

دهک
روستاییشهری

هزینهدرآمدهزینهدرآمد

2.5 تا 193252- تا 4950 تا 3777106- تا 1116
52 تا 5075 تا 10677 تا 116140 تا 2159
75 تا 7795 تا 140102 تا 159168 تا 3192
95  تا 102114 تا 168125 تا 192196 تا 4225
114 تا 125134 تا 192149 تا 225225 تا 5260
134 تا 149155 تا 225174 تا 260265 تا 6300
155 تا 174182 تا 265205 تا 300313 تا 7350
182 تا 205219 تا 313250 تا 350393 تا 8423
219 تا 250290 تا 393324 تا 423530 تا 9559
290 تا 3244567 تا 5306405 تا 5593718 تا 105412

منبع: محاسبات پژوهش

ــا/ ــن درآمده ــه بی ــل توج ــاوت قاب ــود دارد تف ــدول وج ــن ج ــه در ای ــی ک ــه مهم نکت
ــم  ــی را هــم در نظــر نگیری ــر درآمدهــای منف ــی اگ هزینه هــای کــف و ســقف اســت. حت
)کــه احتمــاال ناشــی از شــرایط خــاص خانــوار در ســال مــورد بررســی بــوده اســت( بــاز هــم 
تفــاوت بیــن درآمدهــا چشــمگیر اســت. تفــاوت حداکثــر و حداقــل درآمد/هزینــه در داخــل 
دهــک اول و دهــک آخــر نیــز قابــل توجــه اســت کــه ایــن نشــان می دهــد اگــر دســته بندی 
را از دهــک بــه بیســتک یــا صــدک تغییــر دهیــم نابرابری هــای درآمدی/هزینــه ای خــود را 
ــل  ــه حداق ــد ک ــان می ده ــدول نش ــن ج ــام ای ــال، ارق ــرای مث ــد. ب ــان می ده ــتر نش بیش
درآمــد دهــک دهــم 5 برابــر حداقــل درآمــد دهــک دوم اســت امــا بیــن حداقــل و حداکثــر 
ــری وجــود دارد.  ــه 10 براب درآمــد در دهــک دهــم )ثروتمندترین هــا( اختــالف نزدیــک ب

البتــه ایــن اســتدالل وجــود دارد کــه دهــک درآمــدی ممکــن اســت بــه خوبــی بیانگــر 
وضعیــت خانوارهــا نباشــد، چراکــه از یــک طــرف امــکان کم گویــی دربــاره درآمدهــا وجــود 
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دارد و از طــرف دیگــر ممکــن اســت فــرد بخشــی از هزینه هــای خــود را از پس اندازهــای 
گذشــته تأمیــن کنــد )به ویــژه در دوران ســالمندی(، از ایــن رو پاییــن بــودن درآمــد ممکــن 
ــه  ــوط ب ــل محاســبات مرب ــن دلی ــه همی ــا نباشــد. ب ــودن هزینه ه ــن ب ــی پایی اســت به معن
ــود در  ــال مشــاهده می ش ــن ح ــا ای ــده اســت. ب ــز انجــام ش ــا نی ــه ای خانواره ــروه هزین گ
نتایــج کل تفــاوت زیــادی وجــود نــدارد به طوری کــه حداکثــر هزینــه ثبت شــده در شــهرها 
76 برابــر حداقــل هزینــه اســت. در تقســیم بندی هزینــه ای نیــز فاصلــه حداقــل و حداکثــر 

درآمــد در دهــک دهــم از فاصلــه دهــک دوم تــا دهــم بیشــتر اســت. 
تفــاوت حداقــل و حداکثــر هزینــه را می تــوان بــا توجــه بــه وضعیــت سرپرســتان خانــوار 

نیــز محاســبه کــرد کــه اطالعــات آن در جــدول )2-2( آورده شــده اســت.

جدول2-2-حداقلوحداکثردرآمدوهزینههایثبتشدهبهتفکیکوضعیتسرپرستانخانوار-
میلیونریال

وضعیتسرپرستخانوار
روستاییشهری

هزینهدرآمدهزینهدرآمد

3.8 تا 19324567- تا 9.76405 تا 21863181- تا 4489غیرسالمند
11.7 تا 52810- تا 17.51664 تا 37773718- تا 5412سالمنددارایحقوقبازنشستگی
2.6 تا 6.31134- تا 4.91773 تا 5921492- تا 3417سالمندبدونحقوقبازنشستگی

منبع: محاسبات پژوهش 

ــای  ــرای خانواره ــد ب ــی درآم ــای وزن ــه دهک ه ــوط ب ــات مرب ــودار )1-2( اطالع در نم
شــهری بــه تفکیــک وضعیــت سرپرســت خانــوار نشــان داده شــده اســت. 
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نمودار1-2خانوارهایشهریدرهریکازدهکهایوزنیدرآمدیبهتفکیکسرپرستخانوار-درصد

منبع: محاسبات پژوهش 

ــت  ــا سرپرس ــای ب ــرای خانواره ــت ب ــخص اس ــودار مش ــام نم ــه از ارق ــور ک همان ط
ــد و در  ــر از 10 درص ــا کمت ــد خانواره ــر درص ــک آخ ــک اول و ده ــالمند در دو ده غیرس
ــا 9 اندکــی بیــش از 10 درصــد اســت کــه نشــان می دهــد توزیــع درآمــد  دهک هــای 3 ت
در ایــن خانوارهــا تقریبــاً متناســب بــا دهک بنــدی کلــی جامعــه اســت. بــرای خانوارهــای 
بــا سرپرســت ســالمند دارای حقــوق بازنشســتگی درصــد خانوارهــا در دهــک ابتدایــی بســیار 
ــد و  ــر از 10 درصــد اســت. از آنجایــی کــه ایــن خانوارهــا حقــوق بازنشســتگی دارن پایین ت
ــر نیســت )مگــر در شــرایط خــاص(  ــاَ از یــک حداقــل مصــوب پایین ت ــن حقــوق عموم ای
ــن  ــای ای ــتری از خانواره ــد بیش ــل درص ــد. در مقاب ــر می رس ــه نظ ــول ب ــه معق ــن نتیج ای
گــروه در دهــک آخــر قــرار دارنــد. در دهک هــای میانــی نیــز قاعــدۀ ثابتــی وجــود نــدارد، 
به طوری کــه در برخــی دهک هــا درصــد ثبت شــده باالتــر از 10 و در برخــی دیگــر 
پایین تــر از 10 اســت. دربــاره خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند بــدون حقــوق بازنشســتگی 
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ــا )53.8 درصــد( در  ــش از 50 درصــد خانواره ــاوت اســت. در اینجــا بی ــاًل متف شــرایط کام
دهــک اول و دوم درآمــدی قــرار دارنــد و در دیگــر دهک هــا فاصلــه بیــن درصــد خانوارهــا 

بــا رقــم 10 )رقــم مــورد انتظــار در تقســیم دهکــی( چشــمگیر اســت.
همیــن محاســبات بــرای خانوارهــای روســتایی نیــز انجــام شــده اســت. نمــودار )2-1( 

ــن محاســبات را نشــان می دهــد. ــج ای نتای

نمودار2-2-خانوارهایروستاییدرهریکازدهکهایوزنیدرآمدیبهتفکیکسرپرستخانوار-درصد

منبع: محاسبات پژوهش

ــا  ــای ب ــه خانواره ــد ک ــان می ده ــتایی نش ــای روس ــام در خانواره ــن ارق ــی ای بررس
ــا  ــه ب ــد و در مقایس ــای اول و دوم دارن ــری در دهک ه ــع کمت ــالمند تجم ــت غیرس سرپرس
خانوارهــای شــهری نیــز ســهم ایــن خانوارهــا در دو دهــک ابتدایــی کمتــر و در دهک هــای 
ــا سرپرســت ســالمند دارای حقــوق بازنشســتگی  ــرای خانوارهــای ب بعــدی باالتــر اســت. ب
ــرای دهک هــای اول و بیشــترین ســهم در  ــن ســهم ب مشــابه خانوارهــای شــهری کمتری
ایــن خانوارهــا بــرای دهک هــای ششــم، هشــتم و نهــم ثبــت شــده کــه اختــالف آنهــا بــا 
رقــم 10 نیــز قابــل توجــه اســت. بــرای خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند بــدون حقــوق 
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بازنشســتگی نیــز هماننــد مــوارد قبــل بیشــترین ســهم بــرای دهک هــای اول و دوم ثبــت 
شــده هرچنــد رقــم آن از خانوارهــای شــهری کمتــر اســت. درصــد خانوارهــای در ایــن گــروه 
کــه در دهک هــای 4 تــا 10 قــرار دارنــد تقریبــا 50 درصــد رقــم مــورد انتظــار )10( اســت.

دهکهزینهای

همیــن بررســی دربــاره هزینه هــای خانــوار نیــز انجــام شــده اســت کــه نتایــج تقریبــا مشــابه 
اســت. نمــودار )3-2( ارقــام محاســبه شــده بــرای دهک بنــدی خانوارهــای شــهری بــا توجــه 

بــه هزینه هــای آنهــا را  نشــان می دهــد. 

نمودار3-2-خانوارهایشهریدرهریکازدهکهایوزنیهزینهایبهتفکیکسرپرستخانوار-درصد

منبع:  محاسبات پژوهش 

ــالمند در  ــت غیرس ــا سرپرس ــی ب ــهم خانوارهای ــت س ــخص اس ــه مش ــور ک همان ط
ــدی  ــت درآم ــا حال ــه ب ــت و در مقایس ــایر دهک هاس ــر از س ــای اول و دوم پایین ت دهک ه
ــهم ها  ــا س ــایر دهک ه ــد، در س ــرار گرفته ان ــی ق ــک ابتدای ــری در دو ده ــهم کمت ــز س نی
ــا سرپرســت  ــرای خانوارهایــی ب ــه هــم و در محــدوده رقــم 10 درصــد اســت. ب نزدیــک ب
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ــه  ــی ک ــی دارد، در حال ــل توجه ــاوت قاب ــت تف ــتگی وضعی ــوق بازنشس ــالمند دارای حق س
2.7 درصــد ایــن خانوارهــا در دهــک درآمــدی نخســت قــرار داشــتند امــا از بُعــد هزینــه ای 
شــرایط کامــاًل متفــاوت اســت؛ به طوری کــه 8.4 درصــد ایــن خانوارهــا در دهــک نخســت 
قــرار دارنــد. ســهم ایــن خانوارهــا در دهــک دوم هزینــه ای نیــز بیشــتر از حالــت درآمــدی 
اســت. بیشــترین تجمــع ایــن خانوارهــا در دهــک دهــم و پــس از آن دهــک نهــم اســت و 
ــا سرپرســت  ــرای خانوارهــای ب ــد. ب ــرار می گیرن دهــک دوم و ســوم در رده هــای بعــدی ق
ــت درآمــدی اســت و بیشــترین  ــت مشــابه حال ــوق بازنشســتگی وضعی ــدون حق ســالمند ب
تجمــع خانوارهــا در دو دهــک ابتدایــی ثبــت شــده اســت؛ هرچند ســهم آن نســبت بــه حالت 

درآمــدی کمتــر اســت. کمتریــن ســهم نیــز متعلــق بــه دهــک نهــم اســت. 
در خانوارهــای روســتایی تجمــع خانوارهــای بــا سرپرســت غیرســالمند و ســالمند دارای 
حقــوق بازنشســتگی در دهک هــای اول و دوم کمتــر )و کمتــر از خانوارهــای شــهری( و در 
دهک هــای هفتــم تــا دهــم بیشــتر اســت. دربــاره خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند بــدون 
حقــوق بازنشســتگی وضعیــت کامــاًل بــر خــالف ایــن حالــت اســت و بیشــترین تجمــع برای 
دهــک اول و دوم وکمتریــن آن بــرای دهک هــای هفتــم تــا دهــم اســت کــه نتیجه هــای 

مراحــل قبلــی را تأییــد می کنــد.
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نمودار4-2-خانوارهایروستاییدرهریکازدهکهایوزنیهزینهایبهتفکیکسرپرستخانوار-درصد

منبع: محاسبات پژوهش 

نتیجهگیری
هــدف از ایــن بخــش از گــزارش، تعییــن وضعیــت درآمــدی و هزینــه ای خانوارهــای شــهری 
و روســتایی بــا توجــه بــه وضعیــت سرپرســت خانوارهــا )غیرســالمند و ســالمند دارای حقــوق 
بازنشســتگی و بــدون حقــوق بازنشســتگی( اســت. برای ایــن منظــور از دو معیــار دهک بندی 
درآمد/هزینــه اســتفاده شــد کــه در هــر 2 حالــت نتایــج مشــابهی بــه دســت آمــد. بــر طبــق 
ایــن نتایــج خانوارهایــی بــا سرپرســت ســالمند بــدون حقــوق بازنشســتگی نســبت بــه دیگــر 
ــد؛ به طوری کــه بیــش از  ــرار دارن ــری ق ــه ای پایین ت خانوارهــا در وضعیــت درآمــدی و هزین
40 درصــد آنهــا در دو دهــک  اول قــرار می گیرنــد و در مقابــل، خانوارهــای بــا سرپرســت 

ســالمند دارای حقــوق بازنشســتگی و غیرســالمند در دهک هــای میانــی متمرکزترنــد.    





بررسیوضعیتمخارجخوراکوغیرخوراک
خانوارها

سمیراغالمی

فصلسوم





63

چکیدهمدیریتی
ــهری  ــای ش ــارج خانواره ــوراک از کل مخ ــارج خ ــهم مخ ــی س ــه بررس ــل ب ــن فص در ای
ــج  ــت. نتای ــده اس ــه ش ــدی پرداخت ــای درآم ــتان ها و دهک ه ــک اس ــه تفکی ــتایی ب و روس

ــد: ــان می ده نش
سهم مخارج غیرخوراک در سطح شهری 3.5 برابر مخارج خوراک است.  ●
سهم مخارج غیرخوراک در سطح روستایی 1.7 برابر مخارج خوراک است.  ●
ســهم مخــارج خــوراک خانوارهــای روســتایی به طــور متوســط 1.6 برابــر )حــدود  ●

ــل ســهم مخــارج  ــش از خانوارهــای شــهری اســت، درمقاب 15 واحــد درصــد( بی
غیــر خــوراک روســتا حــدود 15 واحــد درصــد کمتــر از ســهم مخــارج غیرخــوراک 

شــهری اســت. 
ــوق  ● ــدون حق ــالمند ب ــت س ــا سرپرس ــای ب ــوراک در خانواره ــارج خ ــهم مخ س

ــا سرپرســت  ــن ســهم در  خانوارهــای ب ــر ای ــا 1.2 براب بازنشســتگی حــدود 1.1 ت
ــت. ــتگی اس ــوق  بازنشس ــالمند دارای حق ــالمند و س غیرس

ــا سرپرســت غیرســالمند و ســالمند دارای  ● ســهم مخــارج خــوراک در گروه هــای ب
حقــوق  بازنشســتگی تقریبــاً یکســان اســت.

درتفکیکاستانها:

اســتان سیســتان و بلوچســتان بیشــترین ســهم و تهــران کمتریــن ســهم مخــارج  ●
ــد.  ــه خــود اختصــاص داده ان ــان ســایر اســتان ها ب خــوراک را در می

ــر( بیــش از  ● ــا 1.8 براب در هــر اســتان، ســهم مخــارج خــوراک روســتایی )از 1.1 ت
شــهری اســت.

درتفکیکدهکهایدرآمدی:

دهک هــای پاییــن درآمــدی )ســه دهــک اول( ســهم مخــارج خــوراک بیشــتری  ●



64/خانوارهایسالمندچگونههزینهمیکنند؟

ــد.  ــاالی درآمــدی دارن ــه دهک هــای متوســط و ب نســبت ب
ــه ســه دهــک  ● ــن ب ــوراک ســه دهــک پایی در ســطح شــهری ســهم مخــارج خ

ــت.  ــر اس ــادل 1.6 براب ــدی مع ــاالی درآم ب
در ســطح روســتایی ســهم مخــارج خــوراک ســه دهــک پاییــن بــه ســه دهــک  ●

ــر اســت. ــادل  1.4 براب ــاالی درآمــدی مع ب
در ســه دهــک پاییــن درآمــدی ســهم مخــارج خــوراک خانوارهــای بــا سرپرســت  ●

غیرســالمند حــدود 2 تــا 4 واحــد درصــد از خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند باالتر 
. ست ا
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مقدمه
در ایــن فصــل ســهم مخــارج خــوراک از کل مخــارج خانوارهــای شــهری و روســتایی بــه 
ــه تفکیــک  ــز ب ــر حســب ســن و حقــوق بازنشســتگی( و نی ــوار )ب تفکیــک سرپرســت خان
ــف  ــدا توصی ــاس، ابت ــن اس ــر ای ــت. ب ــده اس ــی ش ــدی بررس ــای درآم ــتان ها و دهک ه اس

ــوند. ــه می ش ــبات ارائ ــج محاس ــا و ســپس نتای ــاری داده ه آم
آمــار و اطالعــات مــورد اســتفاده در ایــن گــزارش نیــز، آمــار هزینــه- درآمــد )بودجــه( 
ــود.  ــتخراج می ش ــه و اس ــران تهی ــار ای ــز آم ــط مرک ــه توس ــت ک ــال 1395 اس ــوار س خان

ــه شــده اســت: ــر ارائ ــه شــرح جــداول زی توصیــف آمــاری آن ب
جدول1-3-توصیفآماریمخارجخوراکخانوارها-ریال

بیشینهکمینهانحرافمعیارمیانگینتعدادخانوارهایموردمطالعه
18,76161,800,00037,800,000300,000670,000,000شهر
19,27258,300,00043,100,000240,000862,940,000روستا

منبع: محاسبات پژوهش
جدول2-3-توصیفآماریمخارجکلخانوارها-ریال

بیشینهکمینهانحرافمعیارمیانگینتعدادخانوارهایموردمطالعه
18,761245,000,000191,000,0009,380,0003,720,000,000شهر
19,272158,000,000120,000,0006,394,3884,570,000,000روستا

منبع: محاسبات پژوهش
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نتایحمحاسبات
در ایــن بخــش ســهم مخــارج خــوراک از کل مخــارج خانوارهــای شــهری و روســتایی بــر 
ــوق بازنشســتگی محاســبه شــده  ــدون حق ــا و ب اســاس سرپرســت غیرســالمند، ســالمند ب
اســت. بــرای تفکیــک ســن، سرپرســت خانوار تــا 64 ســال را بــه عنــوان غیرســالمند و از 65 
ســال بــه بــاال را به عنــوان ســالمند در نظــر گرفتیــم. ســالمندان را نیــز بــه دو گــروه دارای 

حقــوق بازنشســتگی و بــدون حقــوق تقســیم کردیــم.
ــوار  ــه هــر خان ــدا هزین ــرای ســهم های مــورد محاســبه ابت ــه ذکــر اســت کــه ب الزم ب
در وزن1 مــورد نظــر آن خانــوار ضــرب شــده اســت تــا نســبت حاصــل، همچــون میانگیــن 
ــر  ــول زی ــه در فرم ــد. ک ــری نشــان ده ــح و معقول ت ــج ســهم را به طــور صحی ــی، نتای وزن

نشــان داده شــده اســت: 

ــوار  ــر خان ــوراک از کل مخــارج ه ــول، share of food، ســهم مخــارج خ ــن فرم در ای
ــص  ــه ناخال ــوار )هزین ــارج کل خان ــوراک و expenditure، مخ ــارج خ ــت. food، مخ اس

ــتند. ــا هس ــمارنده خانواره ــز ش ــوار( و weight، وزن و i نی خان

جدول3-3-سهممخارجخوراکوغیرخوراکازکلمخارجخانوارهابهتفکیکشهروروستا-درصد

وضعیتسرپرستخانوار
روستاییشهری

مخارجغیرخوراکمخارجخوراکمخارجغیرخوراکمخارجخوراک
22783763کل

22783664غیرسالمند
22783664سالمنددارایحقوقبازنشستگی
24764159سالمندبدونحقوقبازنشستگی

منبع: محاسبات پژوهش

1.  توسط مرکز آمار محاسبه و در داده های خالصه بودجه خانوار ارائه شده است.
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ــوار  ــر خان ــارج ه ــوراک از کل مخ ــارج خ ــهم مخ ــه س ــد ک ــان می ده ــبات نش محاس
ــادل 36.95 و 22.06 درصــد اســت. در هــر دو ســطح  ــب مع ــه ترتی روســتایی و شــهری ب
ــدون  ــالمند ب ــت س ــا سرپرس ــای ب ــوراک خانواره ــارج خ ــهم مخ ــتایی، س ــهری و روس ش
ــا سرپرســت غیرســالمند و ســالمند دارای  ــه خانوارهــای ب حقــوق بازنشــستگی نســبت ب
حقــوق  بازنشســتگی )حــدود 1.1 تــا 1.2 برابــر( بیشــتر اســت. ایــن ســهم در گروه هــای بــا 

ــاً یکســان اســت.  ــوق  بازنشســتگی تقریب سرپرســت غیرســالمند و ســالمند دارای حق
مقایســه مخــارج خــوراک بــا غیرخــوراک خانوارهــا نشــان می دهــد کــه ســهم مخــارج 
غیــر خــوراک در ســطح شــهری و روســتایی بــه ترتیــب 3.5 و 1.7 برابــر مخــارج خــوراک 
اســت. همچنیــن، ســهم مخــارج خــوراک روســتا حــدود 15 واحــد درصــد )1.6 برابــر( بیــش 
از ســهم مخــارج خــوراک شــهری اســت و بالعکــس ســهم مخــارج غیــر خــوراک روســتا 

حــدود 15 واحــد درصــد کمتــر از ســهم مخــارج غیرخــوراک شــهری اســت.

نمودار1-3-مقایسهسهممخارجخوراکخانوارهایشهروروستا)درصد(-سال1395

منبع: محاسبات پژوهش
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بــا توجــه بــه نمــودار )1-3( و در مقایســه شــهر و روســتا، ســهم مخــارج خــوراک از کل 
مخــارج خانوارهــای روســتایی به طــور متوســط 1.6 برابــر بیــش از خانوارهــای شــهری اســت 

کــه در ایــن نمــودار قابــل مالحظــه اســت.

نمودار2-3-سهممخارجخوراکازکلمخارجخوراکخانوارهایشهریبهتفکیکسرپرست
خانوار–درصد

منبع: محاسبات پژوهش

ــت  ــا سرپرس ــی ب ــوراک خانوارهای ــارج خ ــی مخ ــوع وزن ــدا مجم ــودار )2-3( ابت در نم
غیرســالمند، ســالمند بــا و بــدون حقــوق بازنشســتگی محاســبه و بــر مجمــوع وزنــی مخــارج 
خــوراک کل خانوارهــا تقســیم شــده اســت. نتایــج نشــان می دهــد کــه خانوارهــای شــهری 
بــا سرپرســت غیرســالمند بیشــترین ســهم و با سرپرســت ســالمند بــدون حقوق بازنشســتگی 
کمتریــن ســهم را دارنــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه در نمونــه مــورد بررســی تعــداد خانوارهای 
با سرپرســت غیرســالمند، سرپرســت ســالمند دارای حقوق بازنشســتگی و سرپرســت ســالمند 

بــدون حقــوق بازنشســتگی بــه ترتیــب 15302، 1739 و 1720 خانــوار اســت. 
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نمودار3-3-سهممخارجخوراکازکلمخارجخوراکخانوارهایروستاییبهتفکیکسرپرست
خانوار-درصد

منبع: محاسبات پژوهش

نمــودار )3-3( مربــوط بــه خانوارهــای روســتایی اســت. همچــون خانوارهــای شــهری، 
خانوارهــای بــا سرپرســت غیرســالمند ســهم مخــارج خوراک بیشــتری نســبت بــه خانوارهای 
ــا سرپرســت  ــداد خانوارهــای ب ــه تع ــر اســت ک ــه ذک ــد. الزم ب ــا سرپرســت ســالمند دارن ب
غیرســالمند، بــا سرپرســت ســالمنددارا حقــوق بازنشســتگی و بــا سرپرســت ســالمند بــدون 

ــوار اســت. حقــوق بازنشســتگی بــه ترتیــب 14568، 3881 و 823 خان
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جدول4-3-سهممخارجخوراکازکلمخارجخانوارهایشهریبهتفکیکوضعیتسرپرست
خانوارواستان-درصد

غیرسالمندکلاستان
سالمنددارایحقوق

بازنشستگی
سالمندبدونحقوق

بازنشستگی

23222425آذربایجانشرقی
27273230آذربایجانغربی 

29293231اردبیل
21202423اصفهان
20202024البرز
27263136ایالم
26263032بوشهر
17171716تهران

30303136چهارمحال وبختیاری
30293539خراسانجنوبی
27282529خراسانرضوی
26253133خراسانشمالی

27263033خوزستان
25252729زنجان
26252930سمنان

34334146سیستانوبلوچستان
21221823فارس
27272939قزوین
22212025قم

31312439کردستان
27263030کرمان
26262327کرمانشاه



بررسیوضعیتمخارجخوراکوغیرخوراکخانوارها/71

غیرسالمندکلاستان
سالمنددارایحقوق

بازنشستگی
سالمندبدونحقوق

بازنشستگی

31313634کهگیلویهوبویراحمد
23222929گلستان
18172326گیالن

28282730لرستان
25242830مازندران
25253223مرکزی

21212229هرمزگان 
24232729همدان
28283127یزد

منبع: محاسبات پژوهش

مالحظــه می شــود کــه در ســطح شــهری، اســتان های سیســتان و بلوچســتان 
ــران  ــالن و ته ــهم و گی ــترین س ــد(، بیش ــادل 33 و 31 درص ــب مع ــه ترتی ــتان )ب و کردس
)بــه ترتیــب معــادل 18 و 17 درصــد(، کمتریــن ســهم مخــارج خــوراک را در میــان ســایر 

ــد. ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــتان ها ب اس

جدول5-3-سهممخارجخوراکخانوارهایروستاییبهتفکیکاستان-درصد

غیرسالمندکلاستان
سالمنددارایحقوق

بازنشستگی
سالمندبدونحقوق

بازنشستگی

37363741اذربایجانشرقی
41414245اذربایجانغربی

43433944اردبیل
29283137اصفهان
26252933البرز
42414147ایالم
34343937بوشهر
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غیرسالمندکلاستان
سالمنددارایحقوق

بازنشستگی
سالمندبدونحقوق

بازنشستگی

24242924تهران
38384041چهارمحال

41394448خراسانجنوبی
44433947خراسانرضوی
40394245خراسانشمالی

43424545خوزستان
37373037زنجان
36353845سمنان

53536557سیستانوبلوچستان
36353938فارس
38364145قزوین
34334539قم

43424946کردستان
39384945کرمان
38373742کرمانشاه

43423949کهگیلویهوبویراحمد
32323534گلستان
33332737گیالن
39384142لرستان
31303439مازندران
38384041مرکزی
36363539هرمزگان
39393742همدان
29273437یزد

منبع: محاسبات پژوهش
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مالحظــه می شــود کــه در ســطح شــهری، اســتان های سیســتان و بلوچســتان و 
ــتان های  ــهم و اس ــترین س ــد(، بیش ــادل 53 و 44 درص ــب مع ــه ترتی ــوی )ب ــان رض خراس
البــرز و تهــران )بــه ترتیــب معــادل 26و 24 درصــد(، کمتریــن ســهم مخــارج خــوراک را در 

ــد. ــود اختصــاص داده ان ــه خ ــتان ها ب ــایر اس ــان س می
از مقایســه جــدول )5-3( بــا جــدول )4-3( مشــاهده می شــود، ســهم مخــارج خــوراک 
در هــر اســتان در ســطح روســتایی از حــدود 1.1 تــا 1.8 برابــر بیــش از ایــن ســهم در ســطح 

شــهری اســت.
می تــوان مقایســه ســهم مخــارج خــوراک در خانوارهایــی بــا سرپرســت ســالمند دارای 
حقــوق بازنشســتگی  و بــدون حقــوق بازنشســتگی را بــه صــورت نمودارهــای زیــر نشــان داد 

کــه تفاوت هــا بــه راحتــی قابــل مشــاهده باشــند:

نمودار4-3-سهممخارجخوراکازکلمخارجخانوارهایشهریدرخانوارهایباسرپرست
سالمند-درصد

منبع: محاسبات پژوهش
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ــتان و  ــتان های سیس ــهری اس ــطح ش ــود در س ــی ش ــه م ــودار )4-3( مالحظ در نم
بلوچســتان، کردســتان و قزویــن باالتریــن و تهــران، اصفهــان و مرکــزی کمتریــن ســهم 
ــد،  ــه و بویراحم ــتان های کهگیلوی ــد. در اس ــالمندان را دارن ــروه س ــوراک در گ ــارج خ مخ
ــوراک  ــارج خ ــهم مخ ــران س ــان و ته ــزی، اصفه ــزد، مرک ــی، ی ــان غرب ــل، آذربایج اردبی
ــد  ــاالی 2 واح ــدوداً ب ــتگی )ح ــوق  بازنشس ــالمند دارای حق ــت س ــا سرپرس ــای ب خانواره
ــن  ــتان ها ای ــایر اس ــت. در س ــتگی اس ــوق بازنشس ــدون حق ــالمندان ب ــش از س ــد( بی درص
نســبت معکــوس اســت و ســهم مخــارج خــوراک خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند دارای 
ــت  ــا سرپرس ــای ب ــر از خانواره ــد کمت ــد درص ــا 14 واح ــدود 1 ت ــتگی ح ــوق  بازنشس حق

ــوق بازنشســتگی اســت.  ــدون حق ــا ب ســالمند ام

نمودار5-3-سهممخارجخوراکازکلمخارجخانوارهایروستایی-درصد

منبع: محاسبات پژوهش

در نمــودار )5-3( مالحظــه مــی شــود کــه در ســطح روســتایی اســتان های سیســتان و 
بلوچســتان، کهگیلویــه و بویراحمــد و خراســان جنوبــی باالتریــن و تهــران، البــرز و گلســتان 
ــتان و  ــتان های سیس ــد. در اس ــالمندان دارن ــروه س ــوراک در گ ــارج خ ــهم مخ ــن س کمتری
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ــوراک  ــارج خ ــهم مخ ــران س ــهر و ته ــارس، بوش ــم، ف ــان، ق ــتان، کرم ــتان، کردس بلوچس
خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند دارای حقــوق  بازنشســتگی حــدود 1 تــا 8 واحــد درصــد 
ــبت  ــن نس ــتان ها ای ــایر اس ــت )در س ــتگی اس ــوق بازنشس ــدون حق ــالمندان ب ــر از س باالت

بالعکــس و حــدود 0.5 تــا 9 واحــد درصــد کمتــر هســتند(.

جدول6-3-سهممخارجخوراکازکلمخارجخانواربهتفکیکدهکهایدرآمدیدردوسطح
شهریوروستایی-درصد

روستاییشهریدهکهایدرآمدی

133.246.3
232.647.1
331.244.8
430.443.8
528.142.3
627.340.5
725.538.7
823.437.4
92234.6
1015.629.2

منبع: محاسبات پژوهش

ــن درآمــدی )دهک هــای اول  در جــدول )6-3( نشــان داده شــده کــه دهک هــای پایی
ــور  ــد. به ط ــا دارن ــایر دهک ه ــه س ــبت ب ــتری نس ــوراک بیش ــارج خ ــهم مخ ــوم( س ــا س ت
ــه ســه دهــک  ــن ب متوســط در ســطح شــهری، ســهم مخــارج خــوراک ســه دهــک پایی
بــاالی درآمــدی معــادل 1.6 برابــر اســت. در ســطح روســتایی نیــز به طــور متوســط، ســهم 
ــر  ــادل 1.4 براب ــاالی درآمــدی مع ــه ســه دهــک ب ــن ب مخــارج خــوراک ســه دهــک پایی

اســت.
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نمودار6-3-ســهممخارجخوراکازکلمخارجخانوارهایشهریبهتفکیکدهکهای
درآمدی-درصد

منبع: محاسبات پژوهش

ــه  ــبت ب ــدی نس ــاالی درآم ــای ب ــه دهک ه ــود ک ــه می ش ــودار )6-3( مالحظ در نم
ــد.  ــد( دارن ــر 30 درص ــری )زی ــوراک کمت ــارج خ ــهم مخ ــدی س ــن درآم ــای پایی دهک ه
ــا سرپرســت  ــدی، ســهم مخــارج خــوراک خانوارهــای ب ــن( درآم در ســه دهــک اول )پایی
ــاالی درآمــدی، ســهم مخــارج  ــر از ســایرین اســت امــا در ســه دهــک ب غیرســالمند باالت

ــر از غیرســالمند اســت.  ــا سرپرســت ســالمند باالت ــای ب خــوراک خانواره
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نمودار7-3-ســهممخارجخوراکازکلمخارجخانوارهایروستاییبهتفکیکدهکهای
درآمدی-درصد

منبع: محاسبات پژوهش

در ســطح روســتایی، همان طــور کــه در نمــودار )7-3( مالحظــه می شــود در دهک هــای 
پاییــن درآمــدی )دهک هــای اول تــا ســوم(، ســهم مخــارج خــوراک خانوارهــای با سرپرســت 
غیرســالمند باالتــر از ســالمند اســت. در ســه دهــک بــاالی درآمــدی، ســهم مخــارج خــوراک 
خانوارهــای ســالمند بــدون حقــوق بازنشســتگی باالتــر از دو گــروه سرپرســت ســالمند دارای 

حقوق  بازنشســتگی و غیرســالمند اســت. 
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نتیجهگیری
ــه بررســی ســهم مخــارج خــوراک از کل مخــارج خانوارهــای شــهری و  ــن فصــل ب در ای
ــج نشــان داد  ــه شــد. نتای ــدی پرداخت ــای درآم ــک اســتان ها و دهک ه ــه تفکی روســتایی ب
ســهم مخــارج خــوراک در روســتاها بیشــتر از شــهرها و در خانوراهایــی با سرپرســت ســالمند 
دارای حقــوق بازنشســتگی بیشــتر از خانوارهــای بــا سرپرســت غیرســالمند یــا ســالمند دارای 

حقــوق بازنشســتگی اســت. 
در تفکیــک اســتان ها، اســتان سیســتان و بلوچســتان بیشــترین ســهم و تهــران کمتریــن 

ســهم مخــارج خــوراک را بــه خــود اختصــاص داده اند. 
در تفکیــک دهک هــای درآمــدی، مالحظــه شــد کــه دهک هــای پاییــن درآمــدی )ســه 
ــاالی  ــای متوســط و ب ــه دهک ه ــوراک بیشــتری نســبت ب دهــک اول( ســهم مخــارج خ

درآمــدی دارنــد. 
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چکیدهمدیریتی
در ایــن فصــل بــه بررســی ســهم مخــارج گروه هــای خــوراک از کل مخــارج خــوراک و نیــز 
ــوار و اســتان ها  ــه تفکیــک ســن سرپرســت خان بودجــه خانوارهــای شــهری و روســتایی ب

پرداختــه شــده اســت. خالصــه نتایــج ایــن بررســی بــه شــرح زیــر اســت: 
ســهم مخــارج گروه هــای خوراکــی گوشــت و غــالت از کل مخــارج خــوراک و نیــز  ●

از کل بودجــه خانوارهــا در هــر دو ســطح شــهری و روســتایی بیــش از ایــن ســهم 
ــات، روغن هــا،  ــوه، ســبزیجات، ادویه جــات، لبنی در ســایر گروه هــای خوراکــی )می

ــت.  ــیدنی ها( اس ــیرینی جات و نوش ش
مخــارج گوشــت و غــالت تقریبــاً 50 درصــد از کل مخــارج خــوراک هــر خانــوار  ●

ــد. ــود اختصــاص می ده ــه خ ــتایی را ب شــهری و روس
به طــور متوســط ســهم مخــارج هــر گــروه خوراکــی در ســطح روســتایی حــدود  ●

1.5 تــا 1.8 برابــر در ســطح شــهری اســت. 
ســهم مخــارج هــر گــروه خــوراک از کل مخــارج خــوراک خانوارهــا در دو ســطح  ●

شــهری و روســتایی، تقریبــاً یکســان اســت. 

درتفکیکگروههایسنی:

ســهم مخــارج هــر گــروه از اقــالم خــوراک از کل مخــارج خانــوار در خانوارهــای  ●
بــا سرپرســت ســالمند دارای حقــوق بازنشســتگی بســیار نزدیــک بــه ایــن ســهم در 

خانوارهــای بــا سرپرســت غیرســالمند اســت. 
ســهم هــر قلــم از مخــارج خوارکــی در خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند بــدون  ●

ــوق  ــا حق ــای ب ــش از خانواره ــر بی ــا 1.5 براب ــدود 1.1 ت ــتگی ح ــوق بازنشس حق
بازنشســتگی اســت.

ــا سرپرســت ســالمند  ــی ب ــه خانوارهای ــا سرپرســت غیرســالمند نســبت ب خانوارهــای ب
ــا  ــد. خانوارهــای ب مخــارج بیشــتری را در دو گــروه غــالت و شــیرینی جات صــرف می کنن
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سرپرســت ســالمند بــدون حقــوق بازنشســتگی نســبت بــه ســالمندان بــا حقــوق، مخــارج 
خــوراک بیشــتری را صــرف خریــد غــالت، ســبزیجات، لبنیــات، روغــن و نوشــیدنی می کننــد 
)در دو ســطح شــهری و روســتایی بــه ترتیــب و به طــور متوســط حــدود 0.8 تــا 1.2 واحــد 

درصــد بیــش از ســالمندان بــا حقــوق(.

درتفکیکاستانها:

ــدران و  ● ــتان مازن ــه اس ــوط ب ــاً مرب ــهم ها عمدت ــترین س ــهری بیش ــطح ش در س
ــت. ــد اس ــه و بویراحم ــتان کهگیلوی ــه اس ــوط ب ــن مرب کمتری

ــان  ● ــتان های کرم ــه اس ــوط ب ــاً مرب ــتایی بیشــترین ســهم ها عمدت در ســطح روس
و خراســان شــمالی و کمتریــن مربــوط بــه اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد اســت.

اگــر از ســهم 4 قلــم گــروه خوراکــی اصلــی )غــالت، گوشــت، میــوه و ســبزیجات( بــرای 
هــر اســتان متوســط بگیریم:

ــدران،  ● ــتان های بوشــهر، مازن ــه اس ــوط ب در ســطح شــهری بیشــترین ســهم مرب
خراســان جنوبــی و فــارس و کمتریــن ســهم بــرای اســتان های آذربایجــان شــرقی، 

کهگیلویــه و بویراحمــد و خراســان شــمالی بــوده اســت. 
در ســطح روســتایی، بیشــترین ســهم بــرای  اســتان های بوشــهر، زنجــان مازنــدران  ●

ــرای اســتان های کردســتان، همــدان، چهارمحــال  و کرمــان و کمتریــن ســهم  ب
بختیــاری، اردبیــل، ســمنان و خراســان شــمالی بــوده اســت.
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مقدمه
در ایــن فصــل بــه بررســی ســهم مخــارج هــر یــک از گروه هــای خوراکــی از کل مخــارج 
خــوراک و مخــارج خانوارهــای شــهری و روســتایی بــه تفکیــک سرپرســت خانــوار بر حســب 
ــات  ــار و اطالع ــاس آم ــر اس ــتان ها ب ــک اس ــه تفکی ــز ب ــوق بازنشســتگی و نی ــن و حق س

بودجــه خانــوار ســال 1395 پرداختــه شــده اســت. 
بــرای ایــن منظــور ابتــدا ســهم مخــارج هــر گــروه خوراکــی از کل مخــارج خانوارهــای 
شــهری و روســتایی و نیــز ســهم هــر گــروه از کل مخــارج خــوراک خانوارهــا محاســبه شــده 
اســت. ســپس بــه محاســبه ایــن ســهم بــه تفکیــک سرپرســت غیرســالمند، ســالمند بــا و 

بــدون حقــوق بازنشســتگی و نیــز بــه تفکیــک اســتان ها پرداختــه شــده اســت. 

نتایجمحاسبات
سهممخارجهرگروهخوراکیازکلبودجهومخارجخوراکخانوارها

ــوار و  ــه خان ــا بودج ــارج ی ــی از کل مخ ــروه خوراک ــر گ ــارج ه ــهم مخ ــش س ــن بخ در ای
ســپس از کل مخــارج خــوراک خانــوار محاســبه شــده اند و اطالعــات بــه تفکیــک شــهری 

و روســتایی ارائــه شــده اســت. 
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جدول1-4-سهممخارجهرگروهخوراکیازکلمخارجخانوارهایشهریوروستایی-درصد

شیرینیجاتنوشیدنیادویهجاتروغنسبزیجاتلبنیاتمیوهگوشتغالتکلخوراکعنوان

22.065.34.92.92.42.41110.8شهری
36.959.97.74.33.73.71.81.81.81.3روستایی

منبع: محاسبات پژوهش

ســهم مخــارج هــر گــروه خوراکــی از کل مخــارج خانوارهــا در واقــع نشــان می دهــد 
کــه هــر گــروه خــوراک به طــور مثــال گوشــت چــه میــزان از بودجــه هــر خانــوار را بــه خــود 
ــور متوســط 4.9 از کل  ــه در ســطح شــهری، به ط ــوان نمون ــه عن اختصــاص داده اســت. ب

بودجــه هــر خانــوار شــهری بــه گــروه خوراکــی گوشــت تعلــق دارد.
مقایســه ســهم مخــارج هــر گــروه خوراکــی از کل مخــارج خانوارهــای شــهری نشــان 
می دهــد کــه بیشــترین ســهم بــه غــالت و گوشــت )بیــن 4 تــا 6 درصــد( و ســپس میــوه، 
ــروه  ــهم در گ ــن س ــت. ای ــه اس ــق گرفت ــد( تعل ــا 3 درص ــن 2 ت ــات )بی ــبزیجات و لبنی س
ــر از ســایر اقــالم خوراکــی  ــر باالت ــوه به طــور متوســط حــدود 2 براب غــالت، گوشــت و می
اســت. کمتریــن ســهم ها، کــه حــدود یــک و زیــر یــک درصــد هســتند، مربــوط بــه روغــن، 

ــت. ــات و نوشیدنی هاس ــیرینی، ادویه ج ش
ســهم مخــارج هــر گــروه خوراکــی از کل مخــارج خانوارهــای روســتایی در گــروه غالت، 
ــی اســت.  ــالم خوراک ــایر اق ــر از س ــر باالت ــدود 3 براب ــور متوســط ح ــوه به ط گوشــت و می

ســایر خوارکی هــا ســهم کمتــری )بیــن 1 تــا 4 درصــد( دارنــد.
ــور  ــت به ط ــوان گف ــتایی می ت ــهری و روس ــطح ش ــهم در دو س ــن س ــه ای از مقایس
متوســط ســهم مخــارج هــر گــروه خوراکــی در ســطح روســتایی حــدود 1.5 تــا 1.8 برابــر 
در ســطح شــهری اســت. به طــور مثــال ســهم مخــارج غــالت از کل مخــارج خانوارهــای 
روســتایی 9.9 و شــهری 5.3 درصــد هســتند کــه هــم نشــان دهنــده بــزرگ بــودن صــورت 
ایــن کســر )یعنــی مخــارج هــر گــروه خــوراک( در ســطح روســتایی یــا کوچک بــودن مخرج 
کســر )یعنــی کل بودجــه یــا مخــارج خانــوار( در ســطح روســتایی باشــد. بــه نظــر می رســد 
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ــا کل مخــارج  ــد ی ــودن ســطح درآم ــم ب ــع ک ــی در واق ــودن مخــرج کســر یعن کوچــک ب
ــر اســت. ــه عنــوان عامــل اصلــی ایــن اختــالف، قابــل قبول ت خانوارهــای روســتایی ب

نمودار1-4-سهممخارجهرگروهخوراکیازکلمخارجخوراکخانوارهایشهری-درصد

منبع: محاسبات پژوهش

در  نمــودار )1-4( ســهم مخــارج هــر گــروه خوراکــی از کل مخــارج خــوراک خانوارهــای 
شــهری محاســبه شــده اســت، به طــور مثــال ایــن نمــودار نشــان می دهــد گــروه خوراکــی 
گوشــت چــه میــزان از کل بودجــه خــوراک هــر خانــوار را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
مالحظــه می شــود کــه مخــارج غــالت و گوشــت حــدود 46 درصــد از مخــارج خــوراک را 
بــه خــود اختصــاص داده انــد. ســبزیجات و لبنیــات و میــوه هــر یــک بــاالی 10 درصد ســهم 

دارنــد و ســایر اقــالم خوراکــی زیــر 5 درصــد ســهم دارنــد.
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نمودار2-4-سهممخارجهرگروهخوراکیازکلمخارجخوراکخانوارهایروستاییدرصد

منبع: محاسبات پژوهش

نمــودار )4-2( همیــن اطالعــات را در ســطح روســتایی نشــان می دهــد. همان طــور کــه 
مشــخص اســت مخــارج غــالت و گوشــت حــدود 48 درصــد از مخــارج خــوراک را بــه خــود 
اختصــاص داده انــد. پــس از آنهــا ســبزیجات، لبنیــات و میــوه ســهم باالیــی دارنــد. ســایر 

اقــالم خوراکــی از جملــه روغــن، نوشــیدنی و غیــره زیــر 5 درصــد ســهم دارنــد.
همچنیــن از مقایســه ایــن ســهم در دو ســطح شــهری و روســتایی، می تــوان گفــت کــه 
ســهم هــر یــک از اقــالم خوراکــی در دو ســطح تقریبــاً یکســان اســت. بــه نظــر می رســد که 
ســبد غذایــی خانوارهــای شــهری و روســتایی و تعییــن میــزان هــر یــک از اقــالم خوراکــی 
در ایــن ســبد مشــابه اســت کــه عمدتــاً بــه ســالیق مصرفــی مشــابه خانوارهــای شــهری و 

روســتایی در زمینــه خــوراک مربــوط می شــود.
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سهممخارجهرگروهخوراکیازکلبودجهومخارجخوراکخانوارهابهتفکیکسن
سرپرستخانوار

در ایــن بخــش در دو ســطح شــهری و روســتایی نتایــج محاســبه ســهم مخــارج هــر گــروه 
خوراکــی ابتــدا از کل مخــارج یــا بودجــه خانــوار و ســپس از کل مخــارج خــوارک خانــوار بــه 
تفکیــک ســن سرپرســت خانــوار و بــر اســاس وضعیــت حقــوق بازنشســتگی ارائــه می شــوند.

نمودار3-4-سهممخارجخوراکازکلمخارجخانوارهایشهریبهتفکیکوضعیتسرپرست
خانوار-درصد

منبع: محاسبات پژوهش

در ســطح شــهری، ســهم مخــارج هــر گــروه از اقــالم خــوراک از کل مخــارج خانــوار 
در خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند دارای حقــوق  بازنشســتگی بســیار نزدیــک بــه ایــن 
ســهم در خانوارهــای بــا سرپرســت غیرســالمند اســت. ســهم هــر قلــم از مخــارج خوراکــی 
ــا  ــای ب ــش از خانواره ــوق بازنشســتگی بی ــالمند دارای حق ــا سرپرســت س ــای ب در خانواره
ــد  ــر می توان ــن ام ــت ای ــه عل ــت ک ــتگی اس ــوق بازنشس ــدون حق ــالمند ب ــت س سرپرس
توانایــی مالــی خانوارهــای دارای حقــوق بازنشســتگی )بــه دلیــل داشــتن حقــوق( نســبت بــه 
خانوارهــای ســالمند بــدون حقــوق بازنشســتگی باشــد کــه ایــن تفــاوت از حــدود 0.1 تــا 0.7 

واحــد درصــد اســت.
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نمودار4-4-سهممخارجگروههایخوراکیازکلمخارجخانوارهایروستاییبهتفکیکوضعیت
سرپرستخانوار-درصد

منبع: محاسبات پژوهش

در ســطح روســتایی، ســهم مخــارج هــر گــروه از اقــالم خــوراک از کل مخــارج خانــوار 
ــه ایــن  ــا سرپرســت ســالمند دارای حقــوق بازنشســتگی بســیار نزدیــک ب در خانوارهــای ب
ســهم در خانوارهــای بــا سرپرســت غیرســالمند اســت. ســهم هــر قلــم از مخــارج خوراکــی 
ــا  ــدون حقــوق بازنشســتگی بیــش از خانوارهــای ب ــا سرپرســت ســالمند ب در خانوارهــای ب
سرپرســت ســالمند دارای حقــوق بازنشســتگی اســت کــه ایــن تفــاوت از حــدود 0.2 تــا 2.6 

واحــد درصــد اســت.
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نمودار5-4-سهممخارجگروههایخوراکیازکلمخارجخوراکخانوارهایشهریبهتفکیک
وضعیتسرپرستخانوار–درصد

منبع: محاسبات پژوهش

در ســطح شــهری، ســهم مخــارج هــر یــک از اقــالم خوراکــی از کل مخــارج خــوراک 
در ســه گــروه غــالت، ســبزیجات و گوشــت باالتریــن )هــر یــک حــدود 20 تــا 25 درصــد( 
اســت و کمتریــن مربــوط بــه شــیرینی جات، نوشــیدنی، روغــن و ادویه جــات اســت کــه هــر 

یــک زیــر 5 درصــد ســهم دارنــد.
در تفکیــک ســن و حقــوق، خانوارهــای بــا سرپرســت غیرســالمند نســبت بــه ســالمندان 
ــا  ــای ب ــد. خانواره ــرف می کنن ــیرینی جات ص ــالت و ش ــروه غ ــتری را دو گ ــارج بیش مخ
سرپرســت ســالمند بــدون حقــوق بازنشســتگی نســبت بــه ســالمندان بــا حقــوق، مخــارج 
ــد  ــیدنی می کنن ــن و نوش ــات، روغ ــبزیجات، لبنی ــالت، س ــد غ ــرف خری ــتری را  ص بیش

ــوق(.  ــا حق ــالمندان ب ــش از س ــد درصــد بی ــدود 0.8 واح ــور متوســط ح )به ط
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نمودار6-4-سهممخارجگروههایخوراکیازکلمخارجخوراکخانوارهایروستاییبهتفکیک
وضعیتسرپرستخانوار-درصد

منبع: محاسبات پژوهش

در ســطح روســتایی، ســهم مخــارج هــر یــک از اقــالم خوراکــی از کل مخــارج خــوراک 
در ســه گــروه غــالت، ســبزیجات و گوشــت باالتریــن )حــدود 20 تــا 40 درصــد( اســت و 
ــر 5  ــه زی ــت ک ــات اس ــن و ادویه ج ــیدنی، روغ ــیرینی جات، نوش ــه ش ــوط ب ــن مرب کمتری

درصــد ســهم دارنــد.
در تفکیــک ســن، خانوارهــای بــا سرپرســت غیرســالمند و ســالمندان تفــاوت محسوســی 
در توزیــع مخــارج خــوراک خــود نســبت بــه یکدیگــر ندارنــد. امــا خانوارهــای بــا سرپرســت 
ــا ســالمندان دارای حقــوق بازنشســتگی،  ســالمند بــدون حقــوق بازنشســتگی در مقایســه ب
ــیدنی  ــات و نوش ــات، ادویه ج ــبزیجات، لبنی ــالت، س ــد غ ــرف خری ــتری را ص ــارج بیش مخ

ــوق(. ــا حق ــش از ســالمندان ب ــد )به طــور متوســط حــدود 1.2 واحــد درصــد بی می کنن

سهممخارجهرگروهخوراکیازکلبودجهومخارجخوراکخانوارهابهتفکیکاستان

در ایــن بخــش ســهم مخــارج هــر گــروه خوراکــی از کل مخارج خانــوار )بودجــه خانــوار( و از 
کل مخــارج خــوراک بــه تفکیــک اســتان محاســبه شــده اســت. نتایــج در دو ســطح شــهری 

و روســتایی ارائه شــده اند.
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جدول2-4-سهممخارجهرگروهخوراکیازکلمخارجخوراکخانوارهایشهریبهتفکیک
استان-درصد

نوشیدنیشیرینیجاتادویهجاتسبزیجاتمیوهروغنلبنیاتگوشتغالتعنوان
25181351212534آذربایجانشرقی
29171351112425آذربایجانغربی

27211041110636اردبیل
23221141610633اصفهان
24201141311545البرز
2525751310646ایالم
2224941415435بوشهر
23231241410434تهران

چهارمحال
212494159844بختیاری

2722961410434خراسانجنوبی
2523117129435خراسانرضوی
28181081210534خراسانشمالی

20241051312445خوزستان
28181141412443زنجان
26211271210534سمنان

سیستانو
232895811545بلوچستان

26191041513544فارس
27191041311545قزوین
23191241512544قم

2320941412546کردستان
272695910535کرمان
2423861111546کرمانشاه

کهگیلویهو
1520831815759بویراحمد

2524941212434گلستان
23191041513465گیالن
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نوشیدنیشیرینیجاتادویهجاتسبزیجاتمیوهروغنلبنیاتگوشتغالتعنوان
252484129646لرستان
2920941213453مازندران
2624841110644مرکزی
20251241114355هرمزگان
25201041311635همدان
2525104148454یزد

منبع: محاسبات پژوهش

ــدران، آذربایجــان غربــی و خراســان شــمالی بیشــترین ســهم غــالت  اســتان های مازن
)28 تــا 29 درصــد( و اســتان های کهگیلویــه و بویراحمــد، هرمــزگان، خوزســتان و چهارمحال 

و بختیــاری کمتریــن ســهم غــالت )14 تــا 20 درصــد( را دارنــد. 
ــزد بیشــترین ســهم مخــارج گوشــت  ــان و ی اســتان های سیســتان و بلوچســتان، کرم
)25 تــا 28 درصــد( و اســتان های آذربایجــان غربــی، خراســان شــمالی، زنجــان و آذربایجــان 

شــرقی کمتریــن ســهم )17 تــا 19 درصــد( را دارنــد.
اســتان های آذربایجــان غربــی و شــرقی و تهــران بیشــترین ســهم مخــارج لبنیــات )12 
تــا 13 درصــد( و اســتان های ایــالم، لرســتان، کهگیلویــه و بویراحمــد و کرمانشــاه کمتریــن 

ســهم )7 تــا 8 درصــد( را دارنــد.
اســتان های خراســان شــمالی و رضــوی و ســمنان بیشــترین ســهم مخــارج روغــن )7 
تــا 8 درصــد( و اســتان های کهگیلویــه و بویراحمــد، مرکــزی، مازنــدران، یــزد و کردســتان 

کمتریــن ســهم )3 تــا 4 درصــد( را دارنــد.
اســتان های کهگیلویــه و بویراحمــد، اصفهــان، قــم و فــارس بیشــترین ســهم مخــارج 
میــوه )15 تــا 18 درصــد( و اســتان های سیســتان و بلوچســتان و کرمــان کمتریــن ســهم )8 

تــا 10 درصــد( را دارنــد.
ــهم  ــترین س ــالن بیش ــزگان و گی ــهر، هرم ــد، بوش ــه و بویراحم ــتان های کهگیلوی اس
مخــارج ســبزیجات )13 تــا 15 درصــد( و اســتان های یــزد و لرســتان کمتریــن ســهم )7 تــا 
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ــد. 9 درصــد( را دارن
اســتان های چهارمحــال بختیــاری، کهگیلویــه و بویراحمــد و لرســتان بیشــترین ســهم 
مخــارج ادویه جــات )6 تــا 8 درصــد( و اســتان های هرمــزگان و بوشــهر کمتریــن ســهم )3 

تــا 4 درصــد( را دارنــد.
اســتان های کهگیلویــه و بویراحمــد، مازنــدران و یــزد بیشــترین ســهم مخــارج 
شــیرینی جات )4 تــا 6 درصــد( و اســتان های آذربایجــان غربــی و شــرقی، خراســان 

ــد. ــد( را دارن ــا 3 درص ــهم )1 ت ــن س ــان کمتری ــان و اصفه ــوی، کرم رض
ــهم  ــترین س ــل بیش ــتان و اردبی ــاه، لرس ــد، کرمانش ــه و بویراحم ــتان های کهگیلوی اس
مخــارج نوشــیدنی ها )6 تــا 9 درصــد( و اســتان های زنجــان، اصفهــان، مازنــدران، ســمنان، 

قــم، مرکــزی و تهــران بــه ترتیــب کمتریــن ســهم )3 تــا 4 درصــد( را دارنــد.
نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه گاهــی قیمــت بــاالی یــک گــروه از اقــالم خوراکی 
ــه ســایر اســتان ها( منجــر شــده کــه ســهم محاســبه شــده در  در یــک اســتان )نســبت ب
ــه دالیلــی همچــون ســلیقه و عالیــق  ــاال ب ــاال رود. گاهــی مقــدار مصــرف ب آن اســتان ب
ــی  ــالم خوراک ــی از اق ــهم یک ــه س ــده ک ــث ش ــدگان باع ــروه مصرف کنن ــی آن گ مصرف
ــه  ــت ک ــر داش ــد در نظ ــده بای ــور عم ــا به ط ــد. ام ــایرین باش ــر از س ــتان باالت ــک اس در ی
ــا  ــک بن ــا هــر ی ــی خــوراک در اســتان های کشــور مشــابه اســت ام عمــده ســلیقه مصرف
بــه محصــوالت باغــی و زراعــی موجــود در منطقــه و نیــز شــرایط آب و هوایــی آن منطقــه، 
اثــرات خاصــی بــر مصــرف برخــی اقــالم خوراکــی داشــته اند به طــور مثــال در اســتان های 
جنوبــی کشــور تمایــل بــه مصــرف ادویــه بیشــتری دارنــد امــا قیمــت پایین تــر در آن منطقــه 
منجــر شــده ایــن ســهم چنــدان بــاال نباشــد و یــا مقــدار مصــرف ســبزیجات در اســتان های 
شــمالی کشــور بــه دالیــل فراوانــی ایــن محصــول در آن مناطــق، بیــش از ســایر اســتان ها 

باشــد.
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نمودار7-4-سهممخارج5گروهخوراکیازکلمخارجخوراکخانوارهایشهریبهتفکیک
استان-درصد

منبع: محاسبات پژوهش

ــوه و  ــات، می ــت، لبنی ــالت، گوش ــی غ ــروه خوراک ــارج 5 گ ــهم مخ ــودار س ــن نم در ای
ســبزیجات کــه بیشــترین ســهم مخــارج خــوارک خانوارهــا را بــه خــود اختصــاص داده انــد 
ــه  ــود ک ــده اســت. مالحظــه می ش ــتان و در ســطح شــهری نشــان داده ش ــر اس ــرای ه ب
ــتان  ــه اس ــوط ب ــن مرب ــدران کمتری ــتان مازن ــه اس ــوط ب ــاً مرب ــهم ها عمدت ــترین س بیش

ــد اســت. ــه و بویراحم کهگیلوی
اگــر از ســهم ایــن 5 قلــم گــروه خوراکــی بــرای هــر اســتان متوســط بگیریــم، بیشــترین 
ــهم  ــن س ــارس و کمتری ــی و ف ــان جنوب ــدران و خراس ــهر، مازن ــتان های بوش ــهم در اس س
ــاهد  ــمالی را ش ــان ش ــد و خراس ــه و بویراحم ــرقی، کهگیلوی ــان ش ــتان های آذربایج در اس

هســتیم.
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جدول3-4-سهممخارجهرگروهخوراکیازکلمخارجخوراکخانوارهایروستاییبهتفکیک
استان-درصد

نوشیدنیشیرینیجاتادویهجاتسبزیجاتمیوهروغنلبنیاتگوشتغالت استان

2621125912634آذربایجانشرقی
29161451112425آذربایجانغربی 

2621153109535اردبیل
25231141110634اصفهان
25211141211446البرز
2624751011646ایالم
2622951115335بوشهر
2522125911545تهران

چهارمحالو
22231041110744بختیاری

29201061211444خراسانجنوبی
272310799535خراسانرضوی
3216107811534خراسانشمالی

2422941013556خوزستان
22241131413433زنجان
272212889734سمنان

سیستانو
282286415646بلوچستان

3017841212535فارس
2720941111535قزوین
2823105912445قم

25181151111647کردستان
3223106810534کرمان
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نوشیدنیشیرینیجاتادویهجاتسبزیجاتمیوهروغنلبنیاتگوشتغالت استان

252376810547کرمانشاه
کهگیلویهو
1518841816769بویراحمد

292395811434گلستان
2817941313454گیالن

29218599647لرستان
27211041014454مازندران
262584910544مرکزی

272395813455هرمزگان 
26191061110625همدان
2427114109734یزد

منبع: محاسبات پژوهش

ــا 32  ــارس بیشــترین ســهم غــالت )30 ت ــمالی و ف ــان ش ــان، خراس ــتان های کرم اس
درصــد( و اســتان های کهگیلویــه و بویراحمــد، زنجــان و چهارمحــال و بختیــاری کمتریــن 

ســهم غــالت )15 تــا 22 درصــد( را دارنــد. 
ــا 27  ــت )24 ت ــارج گوش ــهم مخ ــترین س ــان بیش ــزی و زنج ــزد، مرک ــتان های ی اس
ــن  ــارس کمتری ــالن و ف ــی، گی ــان غرب ــمالی، آذربایج ــان ش ــتان های خراس ــد( و اس درص

ــد. ــد( را دارن ــا 17 درص ــهم )16 ت س
ــارج  ــهم مخ ــترین س ــران بیش ــرقی و ته ــی و ش ــان غرب ــل، آذربایج ــتان های اردبی اس
لبنیــات )12 تــا 15 درصــد( و اســتان های کرمانشــاه، ایــالم، لرســتان و کهگیلویــه و 

ــد. ــد( را دارن ــا 8 درص ــهم )7 ت ــن س ــد کمتری بویراحم
ــا 8  ــن )7 ت ــارج روغ ــهم مخ ــترین س ــوی بیش ــان رض ــمنان و خراس ــتان های س اس
ــن  ــزد کمتری ــالن و ی ــد، گی ــه و بویراحم ــل، کهگیلوی درصــد( و اســتان های زنجــان، اردبی

ــد. ــا 4 درصــد( را دارن ســهم )3 ت
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اســتان های کهگیلویــه و بویراحمــد، زنجــان و گیــالن بیشــترین ســهم مخــارج میــوه 
)13 تــا 18 درصــد( و اســتان سیســتان و بلوچســتان کمتریــن ســهم )معــادل 4 درصــد( را 

دارنــد.
اســتان های کهگیلویــه و بویراحمــد و سیســتان و بلوچســتان بیشــترین ســهم مخــارج 
ســبزیجات )15 تــا 16 درصــد( و اســتان لرســتان کمتریــن ســهم )معــادل 9 درصــد( را دارند.

اســتان های چهارمحــال و بختیــاری و کهگیلویــه و بویراحمــد بیشــترین ســهم مخــارج 
ادویه جــات )7 درصــد( و اســتان بوشــهر کمتریــن ســهم )معــادل 2.8 درصــد( را دارنــد.

ــارج  ــهم مخ ــترین س ــالن بیش ــزگان و گی ــد، هرم ــه و بویراحم ــتان های کهگیلوی اس
ــادل 1.5  ــهم )مع ــن س ــی کمتری ــان غرب ــتان آذربایج ــد( و اس ــا 6 درص ــیرینی جات )5 ت ش

ــد. درصــد( را دارن
اســتان های کهگیلویــه و بویراحمــد، کرمانشــاه، کردســتان و لرســتان بیشــترین ســهم 
مخــارج نوشــیدنی ها )6 تــا 9 درصــد( و اســتان های زنجــان، مازنــدران، گیــالن و مرکــزی 

کمتریــن ســهم )معــادل 2 تــا 4 درصــد( را دارنــد.

نمودار8-4-سهممخارج5گروهخوراکیازکلمخارجخوراکخانوارهایروستاییبهتفکیک
استان-درصد

منبع: محاسبات پژوهش
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ــوه و  ــات، می ــت، لبنی ــالت، گوش ــی غ ــروه خوراک ــارج 5 گ ــهم مخ ــودار س ــن نم در ای
ســبزیجات کــه بیشــترین ســهم مخــارج خــوارک خانوارهــا را بــه خــود اختصــاص داده انــد 
ــرای هــر اســتان و در ســطح روســتایی نشــان داده شــده اســت. مالحظــه می شــود کــه  ب
ــن  ــمالی کمتری ــان ش ــان و خراس ــتان های کرم ــه اس ــوط ب ــاً مرب بیشــترین ســهم ها عمدت

مربــوط بــه اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد اســت.
اگــر از ســهم ایــن 5 قلــم گــروه خوراکــی بــرای هــر اســتان متوســط بگیریــم، بیشــترین 
ســهم در اســتان های بوشــهر، زنجــان مازنــدران و کرمــان و کمتریــن ســهم در اســتان های 
کردســتان، همــدان، چهارمحــال بختیــاری، اردبیــل، ســمنان و خراســان شــمالی را شــاهد 

. هستیم
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نتیجهگیری
ــه  ــز بودج ــوراک و نی ــوراک از کل مخــارج خ ــای خ ــن فصــل ســهم مخــارج گروه ه در ای
ــوار و اســتان ها بررســی  خانوارهــای شــهری و روســتایی بــه تفکیــک ســن سرپرســت خان

شــد. نتایــج نشــان داد.  
 مخــارج گوشــت و غــالت تقریبــاً 50 درصــد از کل مخــارج خــوراک هــر خانــوار شــهری 
و روســتایی را بــه خــود اختصــاص می دهــد. ســهم مخــارج هــر گــروه از اقــالم خــوراک از 
کل مخــارج خانــوار در خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند دارای حقــوق بازنشســتگی بســیار 
نزدیــک بــه ایــن ســهم در خانوارهــای بــا سرپرســت غیرســالمند اســت. ســهم هــر قلــم از 
مخــارج خوارکــی در خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند بــدون حقوق بازنشســتگی حــدود 1.1 
تــا 1.5 برابــر بیــش از خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند دارای حقــوق بازنشســتگی اســت 
کــه علــت ایــن امــر می توانــد توانایــی مالــی خانوارهــای دارای حقــوق بازنشســتگی نســبت 

بــه خانوارهــای ســالمند بــدون حقــوق بازنشســتگی باشــد.
خانوارهــای بــا سرپرســت غیرســالمند نســبت بــه ســالمندان مخــارج خــوراک بیشــتری 
را در دو گــروه غــالت و شــیرینی جات صــرف می کننــد. خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند 
بــدون حقــوق بازنشســتگی نســبت بــه ســالمندان دارای حقــوق، مخــارج خــوراک بیشــتری 
ــد )در دو ســطح شــهری و  در خریــد غــالت، ســبزیجات، لبنیــات، روغــن و نوشــیدنی دارن
روســتایی بــه ترتیــب و به طــور متوســط حــدود 0.8 تــا 1.2 واحــد درصــد بیــش از ســالمندان 

بــا حقــوق(.
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چکیدهمدیریتی
در ایــن بخــش از گــزارش وضعیــت مســکن خانوارهــا و ســهم مخــارج مســکن از مخــارج 

غیرخــوراک و مخــارج کل بررســی شــده اســت. نتایــج گــزارش نشــان می دهــد:

متراژمسکن

تقریبــا یــک ســوم خانوارهــا )بیشــترین فراوانــی( در منازلــی بــا متــراژ بیشــتر از 75  ●
و کمتــر از 100 متــر زندگــی می کننــد.  

ــتگی  ● ــوق بازنشس ــالمند دارای حق ــت س ــا سرپرس ــای ب ــط خانواره ــور متوس به ط
ــد.  ــا دارن ــایر گروه ه ــه س ــبت ب ــری نس ــکونی بزرگ ت ــازل مس من

اســتان کردســتان بیشــترین درصــد را در منــازل کمتــر از 100 متــر و اســتان یــزد  ●
بیشــترین درصــد را در منــازل بیشــتر از 100 متــر ثبــت کرده انــد.

مخارجمسکن

میانگیــن هزینــه مســکن )مســتقیم یــا غیرمســتقیم( خانوارهــای شــهری 4.5 برابــر  ●
بیشــتر از خانوارهــای روســتایی اســت. 

به طــور متوســط یــک خانــوار شــهری ســاالنه 8.5 میلیــون تومــان هزینــه مســکن  ●
پرداخــت می کنــد کــه ایــن رقــم بــرای خانــوار روســتایی بــه اندکــی کمتــر از 2 

میلیــون تومــان مــی رســد. 
بیشــترین مخــارج مســکن )مســکن گران تــر( متعلــق بــه گــروه خانوارهــای دارای  ●

سرپرســت ســالمند برخــوردار از حقــوق بازنشســتگی اســت.  
در بیــن اســتان ها، اســتان تهــران بیشــترین و اســتان خراســان جنوبــی کمتریــن  ●

مخــارج مســکن را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
ــوراک )40 درصــد مخــارج  ● ــران به طــور متوســط 48 درصــد مخــارج غیرخ در ته

ــه  ــی ب ــرای خراســان جنوب ــم ب ــن رق کل( خانوارهــا صــرف مســکن می شــود؛ ای
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ترتیــب 18 و 11 درصــد اســت. 
ــه شــرح  ● ــه تفکیــک خانوارهــا ب ســهم مخــارج مســکن از مخــارج غیرخــوراک ب

زیــر اســت: 
خانوارهای با سرپرست غیرسالمند 35.5 درصد ○
خانوارهای با سرپرست سالمند دارای حقوق بازنشستگی 46 درصد  ○
خانوارهای با سرپرست سالمند بدون حقوق بازنشستگی 50 درصد ○

ســهم مخــارج مســکن از کل مخــارج خانــوار در دهــک آخــر )دهــک ثروتمندتــر(  ●
ــت  ــک نخس ــهم در ده ــن س ــس از آن، ای ــا پ ــت؛ ام ــایر دهک هاس ــش از س بی

ــم را دارد.  ــن خانوارهــا( بیشــترین رق )فقیرتری
ــوار ســالمند  ● ــا سرپرســت خان ــن خانوارهــای شــهری، گروه هــای ب در مقایســه بی

ــای  ــتری از هزینه ه ــهم بیش ــا س ــه دهک ه ــتگی در هم ــوق بازنشس ــدون حق ب
ــد. ــکن کرده ان ــرف مس ــود را ص خ
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مقدمه
ــه مســکن  ــوط ب ــی مخــارج مرب ــای ایران ــه ای در خانواره ــالم هزین ــن اق یکــی از مهم تری
اســت. ایــن مخــارج یــا بــه صــورت مســتقیم و در قالــب اجــاره ماهانــه پرداخــت می شــود یــا 
بــه صــورت ضمنــی بــا تبدیــل هزینــه خریــد یــا رهــن منــزل مســکونی بــه اجــاره محاســبه 
می شــود. اســتدالل ایــن اســت کــه در ایــن حالــت خانوارهــا بخشــی از عایــدات ســال های 
قبــل خــود را در قالــب خریــد مســکن هزینــه کرده انــد و اگــر ایــن مبلــغ در جــای دیگــری 
ســرمایه گذاری می شــد، می توانســت درآمــدی را بــه خانــواده اضافــه کنــد. درواقــع از ایــن 
ــرآورد  ــزارش ب ــن گ ــدف از ای ــود. ه ــرآورد می ش ــه مســکن ب ــه فرصــت تهی ــق هزین طری
ــن  ــرای ای ــت. ب ــوار اس ــارج کل خان ــوراک و مخ ــارج غیرخ ــکن از مخ ــارج مس ــهم مخ س
منظــور در ابتــدا تصویــری کلــی از وضعیــت مســکن )مالکیــت و متــراژ مســکن( خانوارهــا 
ارائــه شــده و در ادامــه بــا اســتناد بــه داده هــای بودجــه خانــوار مرکــز آمــار ایــران در ســال 
1395 ســهم مخــارج مســکن بــه تفکیــک سرپرســت خانــوار غیرســالمند، ســالمند بــا و بدون 
حقــوق بازنشســتگی بــه تفکیــک شــهری و روســتایی بــرآورد شــده اســت. درنهایــت تفکیک 

اســتانی مخــارج مســکن نیــز محاســبه و گــزارش شــده اســت.
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نتایجمحاسبات
ــهری 66  ــای ش ــد، از کل خانوراه ــان داده ش ــش اول نش ــزارش بخ ــه در گ ــور ک همان ط
درصــد مالــک مســکن هســتند کــه ایــن نســبت بــرای خانوارهــای روســتایی بــه 87 درصــد 
ــالمندان  ــز نشــان داد، 61 درصــد از غیرس ــوار نی ــتان خان ــک ســنی سرپرس می رســد. تفکی
شــهری مالــک مســکن هســتند کــه ایــن نســبت بــرای خانوارهــای روســتایی 86 درصــد 
اســت. بــه همیــن ترتیــب، 87 درصــد خانوارهــای شــهری دارای سرپرســت ســالمند دارای 
حقــوق  بازنشســتگی مالــک مســکن خــود هســتند کــه ایــن ســهم بــرای خانوارهــای دارای 
سرپرســت ســالمند بــدون حقــوق بازنشســتگی بــه 82 درصــد می رســد؛ در مقابــل، 92 درصد 
خانوارهــای روســتایی دارای سرپرســت ســالمند مالــک مســکن خــود هســتند و تفاوتــی بیــن 

ــا و بــدون حقــوق بازنشســتگی دیــده نمی شــود. خانوارهــای ب
ــان و  ــتان کرم ــه اس ــق ب ــکن متعل ــت مس ــزان مالکی ــترین می ــتان ها بیش ــن اس در بی

ــران اســت. ــه اســتان ته ــق ب ــاره نشــینی متعل ــزان اج بیشــترین می

متراژمسکن

عــالوه بــر مالکیــت مســکن، کیفیت مســکن خانوارها نیــز اهمیــت دارد. در بین شــاخص های 
مختلــف ارزیابــی کیفیــت مســکن، ســطح زیربنــای محــل ســکونت می توانــد یــک شــاخص 
ابتدایــی امــا مهــم بــرای ارزیابــی باشــد. جــدول )1-5( نتایــج حاصــل از ایــن بررســی را در 

خانوارهــای شــهری بــه تفکیــک سرپرســت نشــان می دهــد.

جدول1-5-وضعیتسطحزیربنایمحلسکونتخانوارهایشهریبهتفکیکسرپرستخانوار-درصد

بیشتراز101151تا76150تا51100تا75کمتروبرابر50
102332278کل

102433267غیرسالمند
417313314سالمنددارایحقوقبازنشستگی
132132269سالمندبدونحقوقبازنشستگی

منبع: محاسبات پژوهش 
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ــنی،  ــیم بندی س ــن تقس ــر گرفت ــدون در نظ ــه ب ــد ک ــان می دهن ــدول نش ــام ج ارق
بیشــترین فراوانــی متــراژ مســکن در بیــن خانوارهــای شــهری بــرای خانه هــای 75 تــا 100 
متــر اســت و پــس از آن خانه هایــی بــا متــراژ 101 تــا 150 متــر قــرار دارنــد. ایــن شــاخص 
در بیــن خانوارهــای بــا سرپرســت غیرســالمند تقریبــا مشــابه کل خانوارهــا اســت. در مقابــل، 
در گــروه سرپرســتان خانــوار ســالمند تفــاوِت درصدهــا بــا متوســط کل و نیــز بیــن خانوارهای 
ــل توجــه اســت. به طوری کــه،  ــدون حقــوق بازنشســتگی قاب ــا و ب ــا سرپرســت ســالمند ب ب
بیشــترین فراوانــی خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند دارای حقــوق بازنشســتگی متعلــق بــه 
متــراژ مســکن 100 تــا 150 متــر )33.5 درصــد( و کمتریــن آن بــرای خانواده هــای ســاکن 
در خانه هایــی بــا متــراژ کمتــر و برابــر 50 متــر )4.2 درصــد( اســت. درمقابــل بــرای گــروه 
خانواده هــای بــا سرپرســت ســالمند بــدون حقــوق بازنشســتگی ســهم خانوارهایــی کــه در 
مســکن کمتــر از 50 متــر زندگــی می کننــد 3 برابــر ســالمندان دارای حقــوق بازنشســتگی 
اســت. در ایــن گــروه بیشــترین فراوانــی بــرای خانوارهایــی اســت کــه در منازلی با متــراژ 75 
تــا 100 متــر زندگــی می کننــد و کمتریــن فراوانــی بــرای خانواده هایــی بــا مســکن بیــش 
ــا سرپرســت  از 151 متــر اســت. همچنیــن، از منظــر متــراژ مســکن، گــروه خانواده هــای ب

ســالمند دارای حقــوق بازنشســتگی وضعیــت بهتــری نســبت بــه دو گــروه دیگــر دارنــد.
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نمودار1-5-سطحزیربنایمنازلمسکونیخانوارهایشهریبهتفکیکوضعیتسرپرست
خانوار-درصد

جــدول )2-5( ارقــام مربــوط بــه وضعیــت ســطح زیربنــای منــازل مســکونی خانوارهــای 
روســتایی را بــه تفکیــک سرپرســت نشــان می دهــد.

جدول2-5-وضعیتسطحزیربنایمحلسکونتخانوارهایروستاییبهتفکیکسرپرست
خانوار-درصد

بیشتراز101151تا76150تا51100تا75کمتروبرابربا50
172335214کل

162336224غیرسالمند
91644256سالمنددارایحقوقبازنشستگی
252332173سالمندبدونحقوقبازنشستگی

منبع: محاسبات پژوهش 

ــر اســت  ــا 100 مت ــازل 76 ت ــرای من ــی کل خانوارهــا ب ــز بیشــترین فراوان در اینجــا نی
ــازل  ــراژ من ــد. همچنیــن، وضعیــت مت ــرار دارن ــا 75 ق ــراژ 51 ت ــا مت ــازل ب و پــس از آن من
مســکونی در بیــن سرپرســتان خانوارهــای غیرســالمند تقریبــا نزدیک بــه میانگین کل اســت 
امــا بــرای ســالمندان وضعیــت به طــور کلــی متفــاوت بــوده و بیــن ســالمندان دارای حقــوق 
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بازنشســتگی و بــدون حقــوق بازنشســتگی تفــاوت چشــمگیری وجــود دارد. چنانچــه مالحظه 
ــوق بازنشســتگی در  ــا سرپرســت ســالمند دارای حق می شــود تنهــا 9 درصــد خانوارهــای ب
ــرای خانوارهــای  ــن نســبت ب ــر( ســاکن اند کــه ای ــر از 50 مت ــازل کوچــک )کمت گــروه من
ــا  ــد. در اینج ــد می رس ــه 24.6 درص ــتگی ب ــوق بازنشس ــدون حق ــالمند ب ــت س ــا سرپرس ب
نیــز وضعیــت ســطح زیربنــای مســکن در خانوارهایــی بــا سرپرســت ســالمند دارای حقــوق 

بازنشســتگی نســبت بــه دو گــروه دیگــر بهتــر اســت. 

نمودار2-5-وضعیتسطحزیربنایمحلسکونتخانوارهایروستاییبهتفکیکسرپرستخانوار-درصد

ــل  ــات قاب ــز اطالع ــکونی نی ــازل مس ــای من ــطح زیربن ــت س ــتانی وضعی ــک اس تفکی
توجهــی بــه دســت می دهــد. در جــدول )3-5( متــراژ مســکن بــه تفکیــک کمتــر و برابــر 
100 متــر و بیشــتر از 100 متــر گــزارش شــده اســت. در متراژهــای کوچــک مقیــاس )کمتــر 
از 100 متــر( اســتان کردســتان هــم در کل خانوارهــا و هــم در بیــن خانوارهــای با سرپرســت 
ــترین  ــروه بیش ــن دو گ ــزد در همی ــتان ی ــل، اس ــت را دارد. در مقاب ــه نخس ــالمند رتب غیرس
ــروه  ــرده اســت. در گ ــت ک ــر را ثب ــای بیشــتر از 100 مت ــرای ســکونت در خانه ه درصــد ب
ــتگی(  ــوق بازنشس ــدون حق ــا و ب ــروه ب ــر دو گ ــالمند )در ه ــت س ــا سرپرس ــای ب خانواده ه
اســتان گیــالن بیشــترین درصــد خانه هــای کوچــک مقیــاس را ثبــت کــرده اســت. اســتان 
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کهگیلویــه و بویراحمــد بیــن خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند دارای حقــوق بازنشســتگی 
بیشــترین درصــد بــرای خانه هــای بــا متــراژ بیشــتر از 100 متــر را داشــته و از طــرف دیگــر 
ــت  ــا سرپرس ــای ب ــروه خانواره ــرای گ ــر ب ــتر از 100 مت ــای بیش ــد خانه ه ــن درص باالتری

ســالمند بــدون حقــوق بازنشســتگی در اســتان یــزد بــه ثبــت رســیده اســت.

جدول3-5-وضعیتسطحزیربنایمحلسکونتخانوارهایکشوربهتفکیکسرپرستخانوارو
استان-درصد

استان

سالمنددارایغیرسالمندکل
حقوقبازنشستگی

سالمندبدون
حقوقبازنشستگی

کمتر
وبرابر
100

بیشتر
از100

کمتر
وبرابر
100

بیشتر
از100

کمتر
وبرابر
100

بیشتر
از100

کمتر
وبرابر
100

بیشتر
از100

7030722857436832آذربایجانشرقی
6535663449516733آذربایجانغربی

6931703054466931اردبیل
4654465435656040اصفهان
7327762457436733البرز
6139623844566436ایالم
5941584254466931بوشهر
8020831767336535تهران

4357396146546040چهارمحالوبختیاری
7030693143578614خراسانجنوبی
7525752558428020خراسانرضوی
7822782263378812خراسانشمالی

6535673346546832خوزستان
802079216337919زنجان
6634693145557129سمنان
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استان

سالمنددارایغیرسالمندکل
حقوقبازنشستگی

سالمندبدون
حقوقبازنشستگی

کمتر
وبرابر
100

بیشتر
از100

کمتر
وبرابر
100

بیشتر
از100

کمتر
وبرابر
100

بیشتر
از100

کمتر
وبرابر
100

بیشتر
از100

7129703046548317سیستانوبلوچستان
4159425828724654فارس
8317841674268713قزوین
6832693154466535قم

8614871380208416کردستان
6337633740608317کرمان
7327722865358020کرمانشاه

3268297116845347کهگیلویهوبویراحمد
7327732749518119گلستان
841684168019928گیالن
7030693160397723لرستان
6931693156447426مازندران
7130713054478614مرکزی
6733673354467228هرمزگان
6634673346547426همدان
2476237720803466یزد

منبع: محاسبات پژوهش

ــه  ــر را ب ــر 100 مت ــر و براب ــکن کوچک ت ــا مس ــی ب ــد خانوارهای ــودار )3-5( درص نم
تفکیــک اســتان ها نشــان می دهــد. مشــاهده می شــود تقریبــا در تمامــی اســتان ها درصــد 
کمتــری از خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند دارای حقــوق بازنشســتگی خانه هــای کوچــک 
ــد در  ــه و بویراحم ــارس و کهگیلوی ــزد، ف ــتان های ی ــن، اس ــن بی ــته اند. در ای ــاس داش مقی

ــد. ــت کرده ان ــاس را ثب ــک مقی ــای کوچ ــهم از خانه ه ــن س ــا کمتری ــام گروه ه تم
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نمودار3-5-درصدخانوارهابامنزلمسکونیکمتراز100متربهتفکیکاستانها

مخارجمسکندربودجهخانوار

هــدف از ایــن بخــش بررســی ســهم مســکن در کل مخــارج خانــوار اســت. همان طــور که در 
ابتــدای گــزارش بیــان شــد، تخمیــن هزینــه مســکن در بودجــه خانــوار بــه دو صــورت انجام 
ــا اجــاره مســکن پرداخــت  ــرای رهــن ی ــرد ب ــه مســتقیمی کــه ف می شــود، نخســت هزین
می کنــد و دوم هزینــه فرصــت خریــد مســکن. در حالــت دوم ارزش منــزل مســکونی افــراد 
ــه صــورت  ــه مســکن ب ــه، هزین ــه بازدهــی ماهان ــن ارزش ب ــل ای ــا تبدی ــرآورد شــده و ب ب
غیــر مســتقیم محاســبه می شــود. از ایــن رو زمانــی کــه متوســط مخــارج مســکن گــزارش 
ــن  ــه همی ــرای مســکن نیســت ب ــوار ب ــی پرداخــت مســتقیم خان ــه معن ــا ب ــود لزوم می ش
ــرای ارزیابــی مخــارج مســکن بایــد مالکیــت مســکن را نیــز در نظــر داشــت کــه  دلیــل ب

آمــار مربــوط بــه آن در بخــش نخســت گــزارش ارائــه شــد.
پیــش از بررســی ســهم مخــارج مســکن در بودجــه خانــوار در جــدول )4-5( میانگیــن 
وزنــی هزینــه مســکن خانــوار بــه تفکیــک سرپرســتان غیرســالمند، ســالمند دارای حقــوق 

ــدون حقــوق بازنشســتگی محاســبه شــده اســت. بازنشســتگی و ســالمند ب
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جدول4-5-میانگینوزنیهزینهساالنهمسکنخانواربهتفکیکسرپرستانخانوار-میلیونریال

میانگینمخارجمسکنروستاییمیانگینمخارجمسکنشهریوضعیتسرپرستخانوار
84.618.7کل

8219.5غیرسالمند
109.125.2سالمنددارایحقوقبازنشستگی
76.814.2سالمندبدونحقوقبازنشستگی

منبع: محاسبات پژوهش 

همان طــور کــه مشــاهده می شــود مخــارج مســکن در شــهرها بســیار بیشــتر از 
روستاســت و بــه صــورت میانگیــن خانوارهــای شــهری 4.5 برابــر بیشــتر از خانــوار روســتایی 
هزینــه مســکن )مســتقیم یــا غیرمســتقیم( دارنــد. در صورتــی کــه تقســیم بندی سرپرســتان 
خانــوار را در نظــر بگیریــم، بیشــترین مخــارج مســکن بــرای گــروه خانوارهایــی اســت کــه 
سرپرســتان آنهــا ســالمند دارای حقــوق بازنشســتگی اســت. در تحلیــل ایــن آمــار البتــه بایــد 
دقــت داشــت و همان طــور کــه در بخــش نخســت گــزارش نشــان داده شــد، کمتــر از 10 
درصــد خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند  )دارای حقــوق بازنشســتگی یــا بــدون آن( منــزل 
رهــن یــا اجــاری دارنــد. ایــن موضــوع نشــان می دهــد بــرای اکثریــت جامعــه خانوارهــای 
بــا سرپرســت ســالمند، مخــارج مســکن بــه صــورت غیــر مســتقیم اســت. عــالوه بــر ایــن 
قســمت قبلــی نشــان داده شــد بــه لحــاظ متــراژ، خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند دارای 
حقــوق بازنشســتگی به طــور میانگیــن مســکن هایی بــا متــراژ باالتــر در اختیــار دارنــد کــه 
ایــن موضــوع نیــز بــر باالتــر بــودن متوســط هزینــه مســکن در بیــن ایــن گــروه اثــر دارد.

ــاالنه 8.5  ــهری س ــوار ش ــک خان ــط ی ــور متوس ــد به ط ــان می ده ــوق نش ــدول ف ج
میلیــون تومــان هزینــه مســکن پرداخــت می کنــد کــه ایــن رقــم بــرای خانــوار روســتایی 
ــرای  ــز ب ــی رســد. بیشــترین مخــارج مســکن نی ــان م ــون توم ــر از 2 میلی ــه کمــی کمت ب
خانوارهایــی بــا سرپرســت ســالمند دارای حقــوق بازنشســتگی اســت کــه به طــور میانگیــن 

بــه رقــم ســاالنه 11 میلیــون تومــان رســیده اســت.
ــن  ــور در ای ــتان های کش ــن اس ــد بی ــان می ده ــکن نش ــارج مس ــتانی مخ ــه اس مطالع
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گــروه از مخــارج بســیار چشــمگیر اســت. در جــدول )5-5( اطالعــات مربــوط بــه اســتان ها 
بــه تفکیــک سرپرســتان خانــوار ارائــه شــده اســت.

جدول5-5-میانگینمخارجمسکنبهتفکیکاستانهاوسرپرستانخانوار-میلیونریال

سالمندبدونحقوقبازنشستگیسالمنددارایحقوقبازنشستگیغیرسالمندکلاستان

40,640,461,428,8آذربایجانشرقی
34,334,750,026,3آذربایجانغربی

30,631,735,520,7اردبیل
63,365,565,742,8اصفهان
91,890,6104,774,3البرز
29,930,342,420,5ایالم
49,351,451,231,1بوشهر
162,3151,6209,2202,7تهران

35,136,146,721,8چهارمحالوبختیاری
18,219,926,39,9خراسانجنوبی
60,459,298,046,4خراسانرضوی
29,030,340,318,3خراسانشمالی

43,845,343,128,5خوزستان
28,829,834,821,7زنجان
32,533,633,918,2سمنان

23,424,437,412,3سیستانوبلوچستان
68,166,1117,549,9فارس
46,246,760,229,8قزوین
62,763,168,954,1قم

33,734,547,321,6کردستان
27,527,740,316,6کرمان
48,047,275,034,7کرمانشاه

31,833,344,318,0کهگیلویهوبویراحمد
33,733,849,725,4گلستان
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سالمندبدونحقوقبازنشستگیسالمنددارایحقوقبازنشستگیغیرسالمندکلاستان

50,955,951,126,2گیالن
36,236,946,426,6لرستان
51,552,564,033,0مازندران
38,440,742,222,0مرکزی
39,541,852,116,0هرمزگان
38,739,260,624,5همدان
63,465,665,739,6یزد

منبع: محاسبات پژوهش  

ــام جــدول مشــخص اســت در تمــام گروه هــا تهــران بیشــترین  همان طــور کــه از ارق
مخــارج مســکن را داشــته و در مقابــل مخــارج مســکن در اســتان خراســان جنوبــی کمتریــن 
رقــم را ثبــت کــرده اســت. فاصلــه ایــن دو اســتان نیــز بســیار باالســت به طوری کــه بــدون 
ــن  ــر ای ــران 9 براب ــارج مســکن در ته ــا، مخ ــای سرپســت آنه ــر مبن ــا ب ــک خانواره تفکی
مقــدار در خراســان جنوبــی اســت. ایــن رقــم بــرای گــروه خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند 
بــدون حقــوق بازنشســتگی بــه 20 برابــر می رســد. دلیــل ایــن اختــالف آن اســت کــه در 
ــدارد  تهــران تفــاوت قابــل توجهــی بیــن مخــارج مســکن در گروه هــای مختلــف وجــود ن
امــا بــرای خراســان جنوبــی ارقــام ثبــت شــده بــرای مخــارج مســکن در گــروه خانوارهــای 
بــا سرپرســت ســالمند بــدون حقــوق بازنشســتگی بســیار کمتــر از گروه هــای دیگــر اســت.

ــان  ــری نش ــکل گویات ــه ش ــاخص ب ــن ش ــتان ها را در ای ــالف اس ــودار )4-5( اخت نم
می دهــد.
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نمودار4-5-میانگینوزنیمخارجمسکنبهتفکیکاستانهاوسرپرستانخانوار-میلیونریال

ــتر  ــران بیش ــکن در ته ــارج مس ــه مخ ــد فاصل ــان می ده ــودار نش ــه نم ــور ک همان ط
ــرز و  ــتان های الب ــاال اس ــالف ب ــا اخت ــتان و ب ــن اس ــس از ای ــت و پ ــر استان هاس از دیگ
فــارس قــرار دارنــد. تقریبــا در تمامــی اســتان ها مخــارج مســکن در گــروه خانواده هــای بــا 
سرپرســت ســالمند دارای حقــوق بازنشســتگی بیشــتر از ســایر گــروه هاســت کــه همان طــور 
ــر متــراژ مســکن در ایــن گــروه باشــد. ــد نشــان از میانگیــن باالت کــه گفتــه شــد می توان

سهممخارجمسکنازمخارجغیرخوراکومخارجکل

اگرچــه داده هــای مربــوط بــه میانگیــن مخــارج مســکن خانوارهــا اطالعــات قابــل توجهــی 
را در اختیــار قــرار می دهــد امــا بــه دلیــل تغییــرات پی درپــی قیمت هــا و درنتیجــه مخــارج 
ــرای  ــف، ب ــای مختل ــا در گروه ه ــی خانواره ــارج کل ــزان مخ ــودن می ــاوت ب ــوار و متف خان
ــی از  ــروه کاالی ــر گ ــارج ه ــهم مخ ــت س ــاز اس ــا نی ــارج خانواده ه ــر مخ ــی دقیق ت بررس
ــروه  ــر گ ــه ای ه ــت هزین ــر از اهمی ــری دقیق ت ــا تصوی ــود ت ــبه ش ــز محاس مخــارج کل نی
کاالیــی بــه دســت آیــد. بــا همیــن هــدف در ایــن بخــش ســهم مخــارج مســکن از مخــارج 
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غیرخــوراک و مخــارج کل خانــوار محاســبه شــده اســت. نتایــج حاصــل از ایــن محاســبات در 
جــدول )6-5( بــه تفکیــک شــهری و روســتایی ارائــه شــده اســت.

جدول6-5-سهممخارجمسکنازمخارجغیرخوراکومخارککلخانواربهتفکیکشهریو
روستایی-درصد

وضعیتسرپرست
خانوار

روستاییشهری

سهمازمخارجکلسهمازمخارجخوراکسهمازمخارجکلسهمازمخارجغیرخوراک

38291912

35281811غیرسالمند

46362315سالمنددارایحقوق

51392213سالمندبدونحقوق
منبع: محاسبات پژوهش 

ــوراک در  ــارج غیرخ ــارج مســکن از مخ ــهم مخ ــود س ــاهده می ش ــه مش ــور ک همان ط
شــهرها تقریبــا 2 برابــر روستاســت و ســهم مخــارج مســکن از کل مخــارج در شــهرها بــه 3 

ــتاها می رســد. ــر روس براب
عــالوه بــر ایــن بیــن خانوارهایــی بــا سرپرســت ســالمند و غیرســالمند تفــاوت وجــود 
ــا  ــی ب ــن خانوارهای ــوراک در بی ــارج غیرخ ــکن از مخ ــارج مس ــهم مخ ــه س دارد به طوری ک
ــا  ــای ب ــرای خانواره ــهم ب ــن س ــا ای ــد ام ــد می رس ــه 35.5 درص ــالمند ب ــت غیرس سرپرس
ــرای  ــد و ب ــش می یاب ــد افزای ــه 46 درص ــتگی ب ــوق بازنشس ــالمند دارای حق ــت س سرپرس
ــی از کل مخــارج  ــه نیم ــوق بازنشســتگی ب ــدون حق ــالمند ب ــا سرپرســت س ــای ب خانواره
غیرخــوراک می رســد. همچنیــن ایــن داده هــا نشــان می دهــد نزدیــک بــه 30 درصــد از کل 
مخــارج یــک خانــوار شــهری بــه مخــارج مســکن اختصــاص دارد. در خانوارهــای روســتایی 

ــد.  ــه 12 درصــد کاهــش می یاب ــن نســبت ب ای
جــداول )7-5( ســهم مخــارج مســکن از مخــارج غیــر خــوراک و مخــارج کل خانوارهای 

را بــه تفکیــک اســتان نشــان می دهــد. 
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جداول7-5-ســهممخارجمســکنازمخارجغیرخوراکومخارجکلخانوارهابهتفکیک
استان-درصد

استان

سهمازمخارجکلسهمازمخارجغیرخوراک

غیرسالمندکل
سالمند

غیرسالمندکل
سالمند

دارایحقوق
بازنشستگی

بدونحقوق
بازنشستگی

دارایحقوق
بازنشستگی

بدونحقوق
بازنشستگی

آذربایجان
2321372617162718شرقی

2928433320192921آذربایجانغربی
2423282416161915اردبیل
3029364024232730اصفهان
4139494832313937البرز
2018233114131618ایالم
3029393722212725بوشهر
4846556340384653تهران

چهارمحالو
1918262513121815بختیاری

1816302812111916خراسانجنوبی
3936534427254029خراسانرضوی
2221342816152317خراسانشمالی

2424262617171816خوزستان
2120243115141821زنجان
2625293019182018سمنان

سیستانو
2827423717162318بلوچستان

3533454527253632فارس
2826404120192824قزوین
3332324225252532قم

2525292717172116کردستان
3028423721202922کرمان
2928333121202521کرمانشاه
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استان

سهمازمخارجکلسهمازمخارجغیرخوراک

غیرسالمندکل
سالمند

غیرسالمندکل
سالمند

دارایحقوق
بازنشستگی

بدونحقوق
بازنشستگی

دارایحقوق
بازنشستگی

بدونحقوق
بازنشستگی

کهگیلویهوبویر
2424332616162215احمد

2625323319182323گلستان
2726293621202225گیالن
2827333719192424لرستان
2725423120193020مازندران
2524292918182019مرکزی
2627242320201815هرمزگان
2423322817162318همدان
3736525127263636یزد

منبع: محاسبات پژوهش 

ــرز ســهم بیشــتری  مشــاهده می شــود خانوارهــای ســاکن در اســتان های تهــران و الب
از مخــارج غیــر خــوراک خــود را بــه مســکن اختصــاص می دهنــد و در مقابــل اســتان های 
چهارمحــال و بختیــاری و خراســان جنوبــی کمتریــن ســهم را دارنــد.  تفــاوت ایــن مخــارج 
بســیار چشــمگیر اســت. در حالــی کــه در تهــران به طــور متوســط 48 درصــد مخــارج غیــر 
ــرای  ــم ب ــن رق ــا 40 درصــد مخــارج کل خانوارهــا صــرف مســکن می شــود ای خــوراک ی
ــج محاســبات نشــان  ــن نتای ــه ترتیــب 18 و 11 درصــد اســت. همچنی ــی ب خراســان جنوب
ــرف  ــوراک را ص ــر خ ــارج غی ــارج کل و مخ ــتری از مخ ــهم بیش ــالمندان س ــد س می ده
مســکن می کننــد. در ایــن بیــن بــرای اســتان های تهــران، قــم، اصفهــان، قزویــن، گیــالن، 
گلســتان، ســمنان، زنجــان و ایــالم ســالمندان بــدون حقــوق بازنشســتگی ســهم مخــارج 
ــوده اســت و در ســایر اســتان ها  مســکن بیشــتر از ســالمندان دارای حقــوق بازنشســتگی ب

ایــن نســبت معکــوس اســت.
 بــا توجــه بــه اینکــه در قســمت قبــل نشــان داده شــد میانگیــن مخــارج مســکن بــرای 



120/خانوارهایسالمندچگونههزینهمیکنند؟

خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند بــدون حقــوق بازنشســتگی کمتــر از خانوارهــای ســالمند 
دارای حقــوق بازنشســتگی اســت شــاید بتــوان ایــن طــور نتیجه گیــری کــرد ســهم باالتــر 
ــایر مخــارج  ــه س ــل اســت ک ــن دلی ــه ای ــروه اول ب ــای گ ــرای خانواره مخــارج مســکن ب
ــوق  ــالمند دارای حق ــت س ــا سرپرس ــای ب ــر از خانواره ــا کمت ــن خانواره ــوراک در ای غیرخ

بازنشســتگی اســت. 

مخارجمسکنبهتفکیکدهکهادرآمدی

دســته بندی دیگــری کــه در ایــن گــزارش بــرای بررســی مخــارج مســکن در نظــر گرفتــه 
شــده اســت، تقســیم بندی بــر مبنــای دهک هــای درآمــدی اســت. بــر ایــن مبنــا بررســی 
می شــود ســهم مخــارج مســکن از مخــارج کل خانــوار در هــر دهــک درآمــدی چــه میــزان 

اســت. نتایــج بررســی در جــدول )8-5( نشــان داده شــده اســت. 

جدول8-5-سهممخارجمسکنازمخارجکلبرایدهکهایمختلفدرآمدیبهتفکیکشهریو
روستایی–درصد

روستاییشهریدهکها

130.416.8
227.113.4
326.512.3
426.511.6
526.511.9
626.511.6
726.612.2
828.212.3
928.311.6
1033.410.1

منبع: محاسبات پژوهش 
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همان طــور کــه جــدول نشــان می دهــد در خانوارهــای شــهری ســهم مخــارج مســکن 
از کل مخــارج خانــوار در دهــک آخــر )دهــک ثروتمندتــر( بیــش از ســایر دهک هاســت امــا 
پــس از آن، ســهم مخــارج مســکن در دهــک نخســت یعنــی فقیرتریــن خانوارهــا بیشــترین 
رقــم را دارد. در دهک هــای دوم تــا هفتــم ســهم مخــارج مســکن تقریبــا یکســان و کمتــر 
از دهــک نخســت اســت و از دهــک هشــتم بــه بــه بعــد ســهم افزایــش پیــدا می کنــد. در 
روســتاها میــزان ســهم مخــارج مســکن از کل مخــارج خانــوار رونــد نزولــی دارد و فقیرتریــن 
ــن  ــرای مخــارج مســکن داشــته اســت و دهــک آخــر کمتری دهــک بیشــترین ســهم را ب

ســهم را ثبــت کــرده اســت. 
ــای  ــک ه ــرای ده ــارج کل را ب ــکن در مخ ــارج مس ــهم مخ ــزان س ــودار )5-5( می نم
ــودار )5-6(  ــد و درنم ــان می ده ــهرها نش ــوار در ش ــتان خان ــک سرپرس ــه تفکی ــف ب مختل

ــر کشــیده شــده اســت.  ــه تصوی ــرای روســتاها ب ــار ب همیــن آم

نمودار5-5-سهممخارجمسکندرمخارجکلخانوارهایشهریهتفکیکدهکووضعیت
سرپرستخانوار
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ــوار در  مشــاهده می شــود در همــه گروه هــا ســهم مخــارج مســکن از کل مخــارج خان
ــا  ــای ب ــرای خانواره ــایر دهک هاســت. ســهم مخــارج مســکن ب ــش از س ــر بی دهــک آخ
ــای 7 و  ــا یکســان اســت. دهک ه ــا 7 تقریب ــای 2 ت ــرای دهک ه ــالمند ب سرپرســت غیرس
8 ســهم بیشــتری از مخــارج را بــرای مســکن می پردازنــد امــا ایــن ســهم کمتــر از دهــک 
نخســت اســت؛ دهــک نخســت پــس از دهــک آخــر بیشــترین ســهم مخــارج مســکن را 

ثبــت کــرده اســت. 
بــرای خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند در بیــن گروهــی کــه بــه حقــوق بازنشســتگی 
دسترســی دارنــد، مخــارج مســکن در دهــک اول کمتــر از ســایر دهک هــا و بــرای دهــک 
آخــر بیشــترین میــزان اســت. ســهم مخــارج مســکن در دهــک چهــارم کاهــش دارد و پــس 

ــد.  ــش می یاب ــاره افزای از آن دوب
ــوق بازنشســتگی ســهم مخــارج  ــدون حق ــالمند ب ــا سرپرســت س ــای ب ــرای خانواره ب
ــک  ــهم ده ــه س ــد به طوری ک ــروی می کن ــت پی ــروه نخس ــد گ ــدی مانن ــکن از رون مس
ــک اول در رده دوم  ــرای ده ــده ب ــت ش ــهم ثب ــت و س ــایر دهک هاس ــش از س ــر بی آخ
ــدون  ــالمند ب ــوار س ــت خان ــا سرپرس ــی ب ــا، گروه های ــن خانواره ــه بی ــرار دارد. در مقایس ق
حقــوق بازنشســتگی در همــه دهک هــا ســهم بیشــتری از مخــارج خــود را صــرف مســکن 

می کنند.   
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نمودار6-5-سهممخارجمسکندرمخارجکلخانوارهایروستاییبهتفکیکدهکووضعیت
سرپرستخانوار
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نتیجهگیری
ــا  ــی ب ــرای خانوارهای ــه خانوارهــای روســتایی نشــان می دهــد کــه ب ــوط ب مــرور آمــار مرب
سرپرســت غیرســالمند بیشــترین ســهم هزینــه بــرای فقیرتریــن دهــک )دهــک نخســت( 
اســت، پــس از آن تــا دهــک ششــم ســهم هزینــه مســکن نزولــی اســت، در دهــک هفتــم 
ــی  ــد کاهش ــاره رون ــس از آن دوب ــد و پ ــش می یاب ــکن افزای ــه مس ــهم هزین ــتم س و هش
ــن ســهم اســت.  ــه مســکن در مخــارج کل در دهــک آخــر کمتری ــرد.  ســهم هزین می گی
رونــد مربــوط بــه هزینه هــای مســکن در ســبد خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند دارای 
ــه ســهم مخــارج  ــی ک ــد. در حال ــروی نمی کن ــوق بازنشســتگی از نظــم مشــخصی پی حق
ــار  ــه و چه ــک دو، س ــهم در ده ــن س ــد ای ــد می رس ــه 19 درص ــک اول ب ــکن در ده مس
کاهــش می شــود و پــس از آن افزایــش می یابــد. ســهم مخــارج مســکن در ایــن گــروه در 

ــاره کاهشــی می شــود.  دهــک هفتــم بیشــترین رقــم اســت کــه پــس از آن دوب
ــه  ــهم هزین ــتگی س ــوق بازنشس ــدون حق ــالمند ب ــت س ــا سرپرس ــای ب ــرای خانواره ب
خانــوار تقریبــا رونــد کاهشــی دارد )بــه جــز دهــک ششــم کــه اندکــی افزایــش می یابــد(، 
پــس از آن بیشــترین ســهم مربــوط بــه دهــک اول بــا رقــم 19.4 درصــد اســت. مقایســه 
بیــن گروه هــا نشــان می دهــد تــا دهــک چهــارم خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند بــدون 
حقــوق بازنشســتگی بیشــترین ســهم مخــارج مســکن را دارنــد و پــس از آن خانوارهــای بــا 

ــد.   سرپرســت ســالمند دارای حقــوق بازنشســتی بیشــترین رقــم را ثبــت کرده ان
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چکیدهمدیریتی
ــز  ــوار و نی ــه( خان ــان از کل مخــارج )بودج ــن فصــل ســهم مخــارج بهداشــت و درم در ای
ــوار و از کل  ســهم هــر یــک از گروه هــای خدمــات بهداشــت و درمــان از کل مخــارج خان
ــبات  ــج حاصــل از محاس ــده اســت. نتای ــا بررســی ش ــان خانواره مخــارج بهداشــت و درم

ــد:  ــان می ده نش

سهممخارجبهداشتودرمانازکلمخارجخانوارها:

ایــن ســهم در دو ســطح شــهری و روســتایی نزدیــک بــه هــم اســت و کمتــر از  ●
یــک درصــد بــا هــم فاصلــه دارنــد.

ایــن ســهم در خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند دارای حقــوق بازنشســتگی نزدیک  ●
بــه 2 برابــر ایــن ســهم در خانوارهای غیرســالمند اســت. 

ایــن ســهم در خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند دارای حقــوق بازنشســتگی حــدود  ●
ــدون حقــوق بازنشســتگی  ــا سرپرســت ســالمند ب ــر خانوارهــای ب ــا 1.3 براب 1.2 ت

اســت. 
ــای  ● ــا خانواره ــالمند ب ــت س ــا سرپرس ــای ب ــان خانواره ــهم می ــن س ــالف ای اخت

ــن اختــالف در ســطح  ــا سرپرســت غیرســالمند در ســطح روســتایی بیــش از ای ب
شــهری اســت.

ســهم مخــارج بهداشــت و درمــان از کل مخــارج خانوارهــا در دهک هــای بــاالی  ●
درآمــدی باالتــر از دهک هــای پاییــن درآمــدی اســت. 

متوســط ایــن ســهم در ســه دهــک بــاالی درآمــدی حــدود 1.5 تــا 2 برابر متوســط  ●
ســهم در ســه دهــک پاییــن درآمدی اســت.

درتفکیکگروههایخدماتبهداشتودرمان:

ســهم مخــارج بهداشــت و درمــان گروه هــای دارو، خدمــات بیمارســتانی و خدمــات  ●
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پیراپزشــکی خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند حــدود 1.5 تــا 2.5 برابــر بیــش از 
خانوارهــای بــا سرپرســت غیرســالمند اســت )در هــر دو ســطح شــهری و روســتایی(. 

ســهم مخــارج دندانپزشــکی خانوارهــای بــا سرپرســت غیرســالمند 1.5 تــا 4 برابــر  ●
بیــش از خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند اســت. 

در ســطح شــهری و روســتایی، 3 گــروه محصــوالت دارویــی و درمــان، خدمــات  ●
بیمارســتانی و دندانپزشــکی بــه ترتیــب 68 و 66 درصــد از کل مخــارج بهداشــت و 

درمــان را بــه خــود اختصــاص داده انــد. 
ــا سرپرســت ســالمند در گروه هــای محصــوالت دارویــی و خدمــات  ● خانوارهــای ب

بیمارســتانی ســهم بیشــتری نســبت بــه خانوارهــای بــا سرپرســت غیرســالمند دارنــد. 

درتفکیکاستان:

دو اســتان قــم و خوزســتان بیشــترین ســهم مخــارج ســالمت از کل مخــارج خانوار  ●
را داشــته اند )به ترتیــب معــادل 0.12 و 0.1 درصــد(.

دو اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد و سیســتان و بلوچســتان  کمتریــن ســهم را ثبــت  ●
ــد(.  ــب 0.03 و 0.02 درص ــد )به ترتی کرده ان

ــده ــزارائهدهن ــبمراک ــینامناس ــعجغرافیای ــیتوزی ــهگاه ــتک ــرداش ــددرنظ بای

خدمــاتبهداشــتودرمــانمنجــربــهایجــادهزینههــایمــازادبــرمخــارجدرمــاناز

جملــههزینههــایمســافرتیــااقامــتدرنزدیــکمراکــزدرمانــیایجــادشــدهودر

نتیجــهســهمبرخــیمخــارجراافزایــشدادهاســت.ازســویدیگــرفقــرکــهمنجــر

بــهکاهــشبودجــهبــرایمخــارجبهداشــتودرمــانمیشــودنیــزعامــلافزایــش

ــود. ــهممیش ــنس ای
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مقدمه
ــه بررســی ســهم مخــارج بهداشــت و درمــان از کل مخــارج بهداشــت و  ــن فصــل ب در ای
درمــان و از کل مخــارج )بودجــه( خانوارهــای شــهری و روســتایی بــه تفکیــک سرپرســت 
خانــوار بــر حســب ســن و حقــوق بازنشســتگی و نیــز بــه تفکیــک اســتان ها، بــر اســاس آمار 
و اطالعــات بودجــه خانــوار ســال 1395 پرداخته ایــم. بــه ایــن منظــور ابتــدا ســهم مخــارج 
ــات  ــروه خدم ــر گ ــارج ه ــهم مخ ــپس س ــوار و س ــارج خان ــان از کل مخ ــت و درم بهداش

بهداشــت و درمــان از کل مخــارج بهداشــت و درمــان خانوارهــا محاســبه شــده اســت. 
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نتایجمحاسبات
سهممخارجبهداشتودرمانازکلمخارجخانوارها

در ایــن بخــش، ســهم مخــارج بهداشــت و درمــان از کل مخــارج خانوارهــا بــه تفکیک ســن 
سرپرســت )غیرســالمند، ســالمند بــا و بــدون حقــوق بازنشســتگی( و بــه تفکیــک اســتان های 

کشــور محاســبه شــده اند.

جدول1-6-سهممخارجبهداشتودرمانازکلمخارجخانواربهتفکیکشهروروستا-درصد

روستاییشهریوضعیتسرپرستخانوار

76.8کل
6.36.2سرپرستغیرسالمند

11.310.8سرپرستسالمنددارایحقوقبازنشستگی
8.89.6سرپرستسالمندبدونحقوقبازنشستگی

منبع: محاسبات پژوهش

ســهم مخــارج بهداشــت و درمــان در دو ســطح شــهری و روســتایی نزدیــک بــه هــم 
ــا  ــای ب ــهم در خانواره ــن س ــد. ای ــه دارن ــم فاصل ــا ه ــد ب ــک درص ــر از ی ــتند و کمت هس
سرپرســت ســالمند دارای حقــوق بازنشســتگی نزدیــک بــه 2 برابــر ایــن ســهم در خانوارهای 

غیرســالمند اســت.
در مقایســه میــان خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند، ســهم مخــارج بهداشــت و درمــان 
در خانوارهایــی کــه سرپرســت دارای حقــوق بازنشســتگی اســت حــدود 1.2 تــا 1.3 برابــر این 

ســهم در خانوارهــای بــدون حقــوق بازنشســتگی اســت. 
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جدول2-6-سهممخارجسالمتازکلمخارجخانواربهتفکیکدهکهایدرآمدیبهتفکیکشهر
وروستا-درصد

روستاییشهریدهکهایدرآمدی

14.44.6
24.24.5
34.85
44.85.1
55.15.7
65.35.7
75.86
86.66
97.56.9
108.79.5

منبع: محاسبات پژوهش

مالحظــه می شــود کــه ســهم مخــارج بهداشــت و درمــان در دهک هــای پاییــن درآمدی 
ــن  ــان دهنده ای ــاً نش ــالف عمدت ــن اخت ــت. ای ــدی اس ــاالی درآم ــای ب ــر از دهک ه پایین ت
مهــم اســت کــه خانوارهــای کــم درآمــد، بیشــتر بودجــه خــود را صــرف نیازهــای اساســی تر 
همچــون خــوراک کــرده و ســهم اندکــی بــرای مخــارج بهداشــت و درمــان باقــی می مانــد؛ 
لــذا ایــن ســهم در خانوارهــای بــا درآمــد پاییــن کمتــر خواهــد شــد. همچنیــن، در ســطح 
شــهری ایــن ســهم پایین تــر از ســطح روســتایی اســت. ایــن اختــالف نیــز عمدتــاً ناشــی از 
دسترســی محدودتــر خانوارهــای روســتایی بــه مراکــز و خدمــات بهداشــت و درمــان اســت 
کــه هزینه هــای مــازاد همچــون مســافرت ها جهــت دریافــت خدمــات بهداشــت و درمــان 

نســبت بــه خانوارهــای شــهری را بــرای آنــان رقــم می زنــد.
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نمودار1-6-سهممخارجبهداشتودرمانخانوارهایشهریبهتفکیکدهکهایدرآمدیو
وضعیتسرپرستخانوار-درصد

سهم مخارج بهداشت و درمان از کل مخارج خانوارها -به تفکیک دهک های درآمدی )درصد(-  سال 1395

منبع: محاسبات پژوهش

ــای  ــارج خانواره ــان از کل مخ ــت و درم ــارج بهداش ــهم مخ ــهری، س ــطح ش در س
ســالمندان بــا حقــوق بازنشســتگی حــدود 1.5 تــا 2 برابــر ایــن ســهم در گــروه غیرســالمندان 
اســت و اختــالف کمتــری بــا گــروه ســالمندان بــدون حقــوق بازنشســتگی دارد. در هــر ســه 
گــروه ســنی، متوســط ایــن ســهم در ســه دهــک بــاالی درآمــدی حــدود 1.5 تــا 2 برابــر 

متوســط ســهم در ســه دهــک پاییــن درآمــدی اســت.
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نمودار2-6-سهممخارجبهداشتودرمانخانوارهایروستاییبهتفکیکدهکهایدرآمدیو
وضعیتسرپرستخانوار-درصد

سهم مخارج بهداشت و درمان از کل مخارج خانوارهای روستایی -به تفکیک دهک های درآمدی )درصد(-  سال 1395

منبع: محاسبات پژوهش

ــای  ــارج خانواره ــان از کل مخ ــت و درم ــارج بهداش ــهم مخ ــتایی، س ــطح روس در س
ســالمندان بــا حقــوق بازنشســتگی حــدود 1.5 تــا 2.5 برابــر این ســهم در گروه غیرســالمندان 
اســت و اختــالف کمتــری بــا گــروه ســالمندان بــدون حقــوق بازنشســتگی دارد. در هــر ســه 
گــروه ســنی، متوســط ایــن ســهم در ســه دهــک بــاالی درآمــدی حــدود 1.5 تــا 2.5 برابــر 

متوســط ســهم در ســه دهــک پاییــن درآمــدی اســت.
بــا مقایســه دو ســطح شــهری و روســتایی، می تــوان گفــت اختــالف ایــن ســهم میــان 
ــا غیرســالمند در ســطح روســتایی بیــش از ایــن اختــالف در ســطح  خانوارهــای ســالمند ب
شــهری اســت. به طــور مثــال در دهــک اول درآمــدی، ســهم مخــارج بهداشــت و درمــان 
خانوارهــای ســالمند و غیرســالمند در ســطح روســتایی بــه ترتیــب معــادل 6.8 و 2.7 درصــد 
و در ســطح شــهری بــه ترتیــب 5.5 و 3.5 درصــد اســت و اختــالف در ســطح روســتایی 4.1 

واحــد درصــد و در ســطح شــهری معــادل 2 واحــد درصــد اســت.



134/خانوارهایسالمندچگونههزینهمیکنند؟

نمودار3-6-سهممخارجسالمتازکلمخارجخانواردردوسطحشهریوروستاییبهتفکیک
استان-درصد

منبع: محاسبات پژوهش

در ایــن نمــودار در دو اســتان قــم و فــارس در ســطح روســتایی بیشــترین ســهم مخــارج 
ــتان  ــد و در دو اس ــادل 11.7 و 11.1 درص ــب مع ــه ترتی ــوار ب ــارج خان ــالمت از کل مخ س
کهگیلویــه و بویراحمــد و سیســتان و بلوچســتان در ســطح روســتایی بــه ترتیــب 2.6 و 1.9 

درصــد، کمتریــن ســهم را شــاهد هســتیم.
ــن  ــک س ــه تفکی ــز ب ــی و نی ــت کل ــل در حال ــدول ذی ــتان در ج ــر اس ــهم های ه س

ــت. ــده اس ــا آم ــت خانواره سرپرس
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جدول3-6-سهممخارجبهداشتودرمانازکلمخارجخانوارهایشهریوروستاییبهتفکیک
استان-درصد

استان
روستاییشهری

غیرسالمندکل
سالمند

دارایحقوق
سالمند

بدونحقوق
غیرسالمندکل

سالمنددارای
حقوق

سالمند
بدونحقوق

6.96.58.39.47.86.911.59.6اذربایجانشرقی
4.94.82854.85.76.3اذربایجانغربی

54.74.98.75.45.114.64.8اردبیل
9.78.8151110.19.315.316.2اصفهان
7.67.110.47.38.77.81910البرز
6.65.711.310.66.86.17.511.8ایالم
4.44.26.64.24.74.56.65.1بوشهر
7.25.813.311.28.17.411.310تهران

چهارمحال
6.76.86.16.27.16.76.89.1بختیاری

4.33.97.45.74.34.16.14.5خراسانجنوبی
3.63.355.23.63.41.65.4خراسانرضوی
5.65.459.35.85.118.69.4خراسانشمالی

109.811.110.711.110.412.415.1خوزستان
4.64.18.45.74.84.52.86.5زنجان
65.39.6116.45.811.310.2سمنان

سیستانو
3.43.248.12.62.52.23.6بلوچستان

8.58.1145.597.825.217.4فارس
6.55.71366.65.68.613قزوین
10.510.212.812.711.711.59.613.3قم

5.55.38.565.75.55.76.5کردستان
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استان
روستاییشهری

غیرسالمندکل
سالمند

دارایحقوق
سالمند

بدونحقوق
غیرسالمندکل

سالمنددارای
حقوق

سالمند
بدونحقوق

4.63.98.27.34.94.46.88.5کرمان
6.96.68.18.87.36.789.6کرمانشاه

کهگیلویهو
3.33.23.94.41.91.81.32.6بویراحمد

5.85.87.24.46.35.75.510.9گلستان
7.97.69.87.88.87.210.913.7گیالن

5.65.57.34.565.46.59لرستان
5.45.16.99.15.65.17.38مازندران
6.66.59.25.675.616.99مرکزی
9.17.822.912.29.87.916.714.5هرمزگان
7.16.99.56.58.17.7710.1همدان
3.73.55.75.13.93.555.2یزد

منبع: محاسبات پژوهش

اســتان قــم در هــر دو ســطح شــهری و روســتایی بیشــترین ســهم مخــارج بهداشــت 
و درمــان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. کمتریــن ســهم بــه اســتان های کهگیلویــه و 
بویراحمــد و سیســتان و بلوچســتان تعلــق گرفتــه اســت. ایــن ســهم در ســطح شــهری و در 
اســتان های قــم، خوزســتان، اصفهــان و فــارس حــدود 2 برابــر باالتــر از اســتان های یــزد، 
خراســان جنوبــی، سیســتان و بلوچســتان و کهگیلویــه و بویراحمد اســت. در ســطح روســتایی 
ســهم قــم، فــارس، گیــالن و تهــران حــدود 2 برابــر اســتان های آذربایجــان غربــی، ایــالم، 

خراســان جنوبــی، کهگیلویــه و بویراحمــد و سیســتان و بلوچســتان اســت.
ــوق  ــدون حق ــا و ب ــالمند ب ــالمند و س ــروه سرپرســت غیرس ــر ســه گ ــن ســهم در ه ای

ــت. ــتایی اس ــطح روس ــش از س ــهری بی ــطح ش ــتگی در س بازنشس
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سهممخارجهرگروهخدماتبهداشتودرمانازکلبودجهخانواروازکلمخارج
بهداشتودرمانخانوارها

در ایــن بخــش، ســهم مخــارج هر گــروه خدمــات بهداشــت و درمــان از کل مخــارج )بودجه( 
خانــوار و ســپس از کل مخــارج بهداشــت و درمــان خانوارهــا، بــه تفکیــک ســن سرپرســت 
ــدون حقــوق بازنشســتگی( و اســتان های  ــا و ب ــوار )سرپرســت غیرســالمند و ســالمند ب خان

کشــور در دو ســطح شــهری و روســتایی محاســبه شــده اند.

جدول4-6-سهممخارجهرگروهبهداشتودرمانازکلمخارجخانوارهایشهریو
روستایی-درصد

گروههایبهداشت
ودرمان

روستاییشهری

غیرسالمندکل
سالمند

دارایحقوق
سالمند

بدونحقوق
غیرسالمندکل

سالمند
دارایحقوق

سالمند
بدونحقوق

محصوالتدارویی
21.64.22.82.11.93.33.4ودرمانی

خدمات
1.61.33.22.71.71.343.2بیمارستانی

خدمات
1.21.30.90.50.70.80.30.2دندانپزشکی

خدمات
1.111.41.31.111.61.2پیراپزشکی

0.90.91.41.110.91.51.5خدماتپزشکی
وسایلوتجهیزات

0.20.20.20.50.20.20.10.2درمانی

محصوالت
0.020.020.060.010.040.040.010.05پزشکی

0.010.010.020.010.010.0100.01هزینهترکاعتیاد
76.311.38.86.86.210.89.6کل

منبع: محاسبات پژوهش

ســهم مخــارج هــر گــروه خدمــات بهداشــت و درمــان در ســطح شــهری و روســتایی 
ــتانی،  ــات بیمارس ــی، خدم ــوالت داروی ــارج محص ــهم مخ ــا س ــت. ام ــان اس ــاً یکس تقریب
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ــر  ــا 5 براب ــوار به طــور توســط حــدود 4.5 ت دندانپزشــکی و پیراپزشــکی از کل مخــارج خان
باالتــر از نســبت بــه خدمــات و محصــوالت پزشــکی، وســایل و تجهیــزات درمــان و هزینــه 

تــرک اعتیــاد اســت. 
در تفکیــک ســن، ســهم مخــارج بهداشــت و درمــان گروه هــای دارو، خدمــات 
بیمارســتانی، خدمــات پیراپزشــکی خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند حــدود 1.5 تــا 2.5 برابر 
بیــش از غیرســالمندان اســت )در هــر دو ســطح شــهری و روســتایی(. امــا ســهم مخــارج 
دندانپزشــکی گــروه غیرســالمند 1.5 تــا 4 برابــر بیــش از ســالمندان اســت. مخــارج وســایل و 
تجهیــزات درمانــی خانوارهــای ســالمند و غیرســالمند تقریبــاً نزدیــک بــه یکدیگــر هســتند.

ــاال بــودن  ــا سرپرســت ســالمند، در ســطح شــهری شــاهد ب  در مقایســه خانوارهــای ب
ــه بــدون  ــا حقــوق بازنشســتگی نســبت ب ســهم مخــارج بهداشــت و درمــان خانوارهــای ب
حقــوق هســتیم کــه بیشــترین اختــالف در محصــوالت پزشــکی حــدود 6 برابــر بیشــتر از 
ســالمندان بــدون حقــوق وجــود دارد. در ســطح روســتایی، بیشــترین اختــالف ســهم مخــارج 
ــا حقــوق حــدود  در خدمــات دندانپزشــکی اســت یعنــی ایــن ســهم در گــروه ســالمندان ب
ــات بهداشــت و  ــای خدم ــایر گروه ه ــا در س ــوق اســت ام ــدون حق ــالمندان ب ــر س 1.5 براب
درمــان اختــالف چندانــی میــان خانوارهــای ســالمند بــا و بــدون حقــوق بازنشســتگی دیــده 

نمی شــود. 
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نمودار4-6-سهممخارجهرگروهخدماتبهداشتودرمانازکلمخارجبهداشتودرمان
خانوارهابهتفکیکشهروروستا-درصد

منبع: محاسبات پژوهش

ــان از کل  ــت و درم ــات بهداش ــروه خدم ــر گ ــارج ه ــهم مخ ــودار )4-6( س ــن نم در ای
مخــارج بهداشــت و درمــان خانوارهــا در دو ســطح شــهری و روســتایی بــا یکدیگــر مقایســه 
ــز  ــات بیمارســتانی و پزشــکی و نی ــی، خدم ــرای محصــوالت داروی ــن ســهم ب شــده اند. ای
ــات  ــایر خدم ــهری و در س ــش از ش ــتایی بی ــطح روس ــی در س ــزات درمان ــایل و تجهی وس
بهداشــت و درمــان ســهم کمتــری مشــاهده می شــود. در خصــوص خدمــات پیراپزشــکی، 
محصــوالت پزشــکی و هزینــه تــرک اعتیــاد ســهم مشــابهی در هــر دو ســطح شــهری و 

روســتایی وجــود دارد.
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نمودار5-6-سهممخارجهرگروهخدماتبهداشتودرمانازکلمخارجبهداشتودرمان
خانوارهایشهری-درصد

منبع: محاسبات پژوهش

ــتانی و  ــات بیمارس ــان، خدم ــی و درم ــوالت داروی ــروه محص ــهری، 3 گ ــطح ش در س
دندانپزشــکی 68 درصــد از کل مخــارج بهداشــت و درمــان را بــه خــود اختصــاص داده انــد. 
دو گــروه محصــوالت پزشــکی و هزینــه تــرک اعتیــاد هــر یــک ســهمی زیــر یــک درصــد 

دارنــد کــه بســیار ناچیــز اســت. 
ــای  ــالمند در گروه ه ــت س ــا سرپرس ــای ب ــا، خانواره ــت خانواره ــک سرپرس در تفکی
ــای  ــه خانواره ــبت ب ــتری نس ــهم بیش ــتانی س ــات بیمارس ــی و خدم ــوالت داروی محص
ــات  ــکی، خدم ــارج دندانپزش ــون مخ ــر همچ ــای دیگ ــا در گروه ه ــد. ام ــالمند دارن غیرس
ــا سرپرســت غیرســالمند  ــه خانوارهــای ب ــری نســبت ب پزشــکی و پیراپزشــکی ســهم کمت

ــد. دارن
ــا سرپرســت ســالمند دارای حقــوق بازنشســتگی در گروه هــای  همچنیــن خانوارهــای ب
محصــوالت دارویــی، خدمــات دندانپزشــکی و محصــوالت پزشــکی )حــدود 0.5 تــا 5 واحــد 
ــوق  ــدون حق ــالمند ب ــت س ــا سرپرس ــای ب ــه خانواره ــبت ب ــتری نس ــهم بیش ــد ( س درص

ــد. ــری دارن ــر ســهم کمت ــای دیگ ــد و در گروه ه بازنشســتگی دارن
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نمودار6-6-سهممخارجهرگروهخدماتبهداشتودرمانازکلمخارجبهداشتودرمان
خانوارهایروستایی-درصد

منبع: محاسبات پژوهش

در ســطح روســتایی، 3 گــروه محصــوالت دارویــی و درمــان و خدمــات بیمارســتانی و 
دندانپزشــکی 66 درصــد از کل مخــارج بهداشــت و درمــان را بــه خــود اختصــاص داده انــد. 
دو گــروه محصــوالت پزشــکی و هزینــه تــرک اعتیــاد هــر یــک ســهمی زیــر یــک درصــد 

دارنــد کــه بســیار ناچیــز اســت. 
ــای  ــالمند در گروه ه ــت س ــا سرپرس ــای ب ــا، خانواره ــت خانواره ــک سرپرس در تفکی
ــای  ــه خانواره ــبت ب ــتری نس ــهم بیش ــتانی س ــات بیمارس ــی و خدم ــوالت داروی محص
ــات  ــکی، خدم ــارج دندانپزش ــون مخ ــر همچ ــای دیگ ــا در گروه ه ــد. ام ــالمند دارن غیرس
ــا سرپرســت غیرســالمند  ــه خانوارهــای ب ــری نســبت ب پزشــکی و پیراپزشــکی ســهم کمت

ــد. دارن
ــا سرپرســت ســالمند دارای حقــوق بازنشســتگی در گروه هــای  همچنیــن خانوارهــای ب
خدمــات بیمارســتانی، خدمــات دندانپزشــکی و پیراپزشــکی )حــدود 0.5 تــا 3.5 واحــد درصــد( 
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ــد و در گروه هــای دیگــر ســهم  ــدون حقــوق دارن ــه ســالمندان ب ســهم بیشــتری نســبت ب
کمتــری دارنــد.

جدول5-6-سهممخارجهرگروهخدماتبهداشتودرمانازکلمخارجبهداشتودرمان
خانوارهایشهری-بهتفکیکاستان-درصد

استان
محصوالت
داروییو
درمانی

خدمات
بیمارستانی

خدمات
دندانپزشکی

خدمات
پیراپزشکی

خدمات
پزشکی

وسایلو
تجهیزات
درمانی

محصوالت
پزشکی

هزینه
ترک
اعتیاد

آذربایجان
30.213.319.712.718.950.20.0شرقی

آذربایجان
23.925.75.414.130.50.00.30.0غربی

3028.616.113.711.10.40.10.0اردبیل
22.417.527.81712.22.50.30.2اصفهان
21.928.811.112.524.11.60.00.0البرز
22.813.331.99.920.51.30.30.0ایالم
30.616.37.519.722.32.80.90.0بوشهر
31.225.214.814.811.12.40.40.1تهران

چهارمحالو
18.61644.6119.20.20.40.0بختیاری

خراسان
15.47.73510.419.674.90.0جنوبی

خراسان
3617.416.912.415.01.60.70.0رضوی

خراسان
15.838.71313.67.582.11.4شمالی

27.622.417.420.19.230.20.1خوزستان
18.623.49.416.816.513.81.40.1زنجان
34.417.514.514.617.71.30.00.0سمنان
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استان
محصوالت
داروییو
درمانی

خدمات
بیمارستانی

خدمات
دندانپزشکی

خدمات
پیراپزشکی

خدمات
پزشکی

وسایلو
تجهیزات
درمانی

محصوالت
پزشکی

هزینه
ترک
اعتیاد

سیستانو
45.76.57.414.418.64.80.02.6بلوچستان

35.626.39.213.214.11.40.30.0فارس
2541.77.312.213.00.40.40.0قزوین
23.820.720.314.213.17.60.30.1قم

24.734.716.19.910.33.40.10.8کردستان
4216.810.61412.93.40.00.3کرمان
24.228.311.919.113.82.50.20.0کرمانشاه

کهگیلویهو
16.811.941.421.08.60.20.10.0بویراحمد

28.233.19.910.716.70.70.00.9گلستان
28.122.616.718.711.71.40.10.8گیالن
15.22233.115.512.81.10.30.0لرستان
26.710.329.920.610.90.80.80.0مازندران
20.219.613.922.118.210.44.7مرکزی
24.324.016.815.113.36.10.40.0هرمزگان
23.735.411.519.68.90.80.10.0همدان
33.721.95.219.618.41.20.00.0یزد

منبع: محاسبات پژوهش

ــهم  ــترین س ــان بیش ــتان و کرم ــتان و بلوچس ــتان های سیس ــهری، اس ــطح ش در س
مخــارج محصــوالت دارویــی و درمــان )45.7 و 42 درصــد( و اســتان های خراســان شــمالی، 

ــد.  ــا 16 درصــد( را دارن ــن ســهم )15 ت ــی و لرســتان کمتری خراســان جنوب
اســتان های قزویــن و خراســان شــمالی بیشــترین ســهم مخــارج خدمــات بیمارســتانی 
ــن  ــتان کمتری ــتان و بلوچس ــی و سیس ــان جنوب ــتان های خراس ــد( و اس )41.7 و 38.7 درص
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ــد. ســهم )7.7 و 6.5 درصــد( را دارن
اســتان های چهــار محــال بختیــاری و کهگیلویــه و بویراحمــد بیشــترین ســهم مخــارج 
خدمــات دندانپزشــکی )44.6 و 41.4 درصــد( و اســتان های آذربایجــان غربــی و یــزد کمترین 

ســهم )5.4 و 5.2 درصــد( را دارنــد.
ــات  ــارج خدم ــهم مخ ــترین س ــد بیش ــه و بویراحم ــزی و کهگیلوی ــتان های مرک اس
ــهم )9.9  ــن س ــتان کمتری ــالم و کردس ــتان های ای ــد( و اس ــکی )22.1 و 21 درص پیراپزش

ــد. ــد( را دارن درص
اســتان های آذربایجــان غربــی و البــرز بیشــترین ســهم مخــارج خدمــات پزشــکی )30.5 
و 24.1 درصــد( و اســتان های همــدان، کهگیلویــه و بویراحمــد و خراســان شــمالی کمتریــن 

ســهم )7 تــا 9 درصــد( را دارنــد.
اســتان زنجــان بیشــترین ســهم مخــارج وســایل و تجهیــزان درمــان )13.8 درصــد( و 
ــن  ــی کمتری ــد و آذربایجــان غرب ــه و بویراحم ــاری، کهگیلوی ــتان های چهارمحــال بختی اس

ســهم )تقریبــاً صفــر تــا 0.2 درصــد( را دارنــد.
اســتان های خراســان جنوبــی و شــمالی بیشــترین ســهم مخــارج محصــوالت پزشــکی 
ــزد و  ــرز، ســمنان، ی ــان، الب ــتان های سیســتان و بلوچســتان، کرم )4.9 و 2.1 درصــد( و اس

گلســتان کمتریــن ســهم )تقریبــاً صفــر درصــد( را دارنــد.
ــاد  ــرک اعتی اســتان های مرکــزی و سیســتان و بلوچســتان بیشــترین ســهم مخــارج ت
ــی، ســمنان و  ــزد، خراســان جنوب ــه ی )4.67 و 2.63 درصــد( و اســتان های بســیاری از جمل

کرمانشــاه کمتریــن ســهم )تقریبــاً صفــر درصــد( را دارنــد.
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نمودار7-6-سهمخدماتبیمارستانیومحصوالتداروییودرمانیازکلمخارجبهداشتو
درمانخانوارهایشهریبهتفکیکاستان-درصد

منبع: محاسبات پژوهش

در ایــن نمــودار ســهم دو گــروه از خدمــات بهداشــت و درمــان )یعنــی مخــارج خدمــات 
بیمارســتانی و محصــوالت دارویــی و درمــان( کــه بیشــترین ســهم در ســبد مخارج بهداشــت 
ــان  ــهری نش ــطح ش ــتان و در س ــر اس ــرای ه ــد ب ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــان را ب و درم
ــتان و  ــتان های سیس ــای اس ــی، خانواره ــی و درمان ــده اســت. در محصــوالت داروی داده ش
بلوچســتان و لرســتان بــه ترتیــب بیشــترین و کمتریــن مخــارج بهداشــت و درمان شــان را 

بــه ایــن محصــول اختصــاص داده انــد. 
در خدمــات بیمارســتانی، خانوارهــای اســتان های قزویــن و خراســان شــمالی بیشــترین و 
اســتان های سیســتان و بلوچســتان و خراســان جنوبــی کمتریــن ســهم مخــارج بهداشــت و 
درمــان را بــه ایــن خدمــات اختصــاص داده انــد کــه ایــن امر عمدتــاً به دلیــل بیمارســتان های 
موجــود در هــر یــک از ایــن استان هاســت بــدان معنــا کــه در اســتان سیســتان و بلوچســتان 
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کــه بیمارســتان کمتــری دارد بنابرایــن دریافــت ایــن خدمــات کمتــر از اســتان هایی اســت 
کــه تعــداد بیشــتری بیمارســتان دارند.

جدول6-6-سهممخارجهرگروهخدماتبهداشتودرمانازکلمخارجبهداشتودرمان
خانوارهایروستاییبهتفکیکاستان-درصد

استان
محصوالت
داروییو
درمانی

خدمات
بیمارستانی

خدمات
دندانپزشکی

خدمات
پیراپزشکی

خدمات
پزشکی

وسایلو
تجهیزات
درمانی

محصوالت
پزشکی

هزینه
ترک
اعتیاد

اذربایجان
3515.511.715.913.37.90.20.5شرقی

اذربایجان
33.22610.416.512.30.31.30.0غربی

28.537.33.418.911.30.30.20.0اردبیل

28.925.513.516.113.12.60.20.0اصفهان

31.338.24.49.714.71.70.00.0البرز

41.5161.914.619.540.81.8ایالم

38.421.55.116.015.63.50.00.0بوشهر

32.413.617.819.912.73.60.10.0تهران
چهارمحال
27.524.22210.214.20.40.70.7بختیاری

خراسان
22.612.518.89.224.86.45.70.0جنوبی

خراسان
27.726.48.617.116.91.31.10.8رضوی

خراسان
25.831.2419.512.15.71.30.5شمالی

28.132.56.915.015.81.60.10.0خوزستان

2532.84.719.014.24.20.20.0زنجان

41.616.8417.018.42.20.00.0سمنان
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استان
محصوالت
داروییو
درمانی

خدمات
بیمارستانی

خدمات
دندانپزشکی

خدمات
پیراپزشکی

خدمات
پزشکی

وسایلو
تجهیزات
درمانی

محصوالت
پزشکی

هزینه
ترک
اعتیاد

سیستانو
621.12.713.121.10.00.00.0بلوچستان

3519.413.416.29.76.10.20.0فارس

1648312.613810قزوین

3118.811.817.620.70.10.10.0قم

26.224.5819.4156.80.10.0کردستان

50.525.31.210.112.30.60.10.0کرمان

28.124.213.91516.71.80.20.0کرمانشاه
کهگیلویهو
2921.720.215.113.80.00.10.0بویراحمد

30.129.9414.121.10.80.00.0گلستان

29.233.26.815.513.91.20.10.0گیالن

3029.35.813.619.41.40.30.0لرستان

36.1181214.416.31.22.10.0مازندران

28.423.75.520.915.43.10.22.8مرکزی

22.624.411.715.618.75.61.50.0هرمزگان

25.840.29.79.413.61.20.20.0همدان

32.721.819.19.314.72.10.30.0یزد

منبع: محاسبات پژوهش
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ــهم  ــترین س ــان بیش ــتان و کرم ــتان و بلوچس ــتان های سیس ــتایی، اس ــطح روس در س
مخــارج محصــوالت دارویــی و درمــان )62 و 50.5 درصــد( و اســتان قزویــن کمتریــن ســهم 

ــد.  )15.5 درصــد( را دارن
ــن و همــدان بیشــترین ســهم مخــارج خدمــات بیمارســتانی )47.5 و  اســتان های قزوی

40.2 درصــد( و اســتان سیســتان و بلوچســتان کمتریــن ســهم )1.1 درصــد( را دارنــد.
اســتان های چهــار محــال بختیــاری و کهگیلویــه و بویراحمــد بیشــترین ســهم مخــارج 
خدمــات دندانپزشــکی )22 و 20.2 درصــد( و اســتان های ایــالم و کرمــان کمتریــن ســهم 

)1.2 و 1.9 درصــد( را دارنــد.
اســتان های مرکــزی و تهــران بیشــترین ســهم مخــارج خدمــات پیراپزشــکی )20.9 و 
19.9 درصــد( و اســتان های یــزد و خراســان جنوبــی کمتریــن ســهم )9.3 و 9.2 درصــد( را 

دارنــد.
ــی بیشــترین ســهم مخــارج خدمــات پزشــکی )24.8 درصــد( و  اســتان خراســان جنوب

ــد. ــارس کمتریــن ســهم )9.7 درصــد( را دارن اســتان ف
اســتان های آذربایجــان شــرقی و قزویــن بیشــترین ســهم مخــارج وســایل و تجهیــزات 
درمــان )7.9 درصــد( و اســتان های سیســتان و بلوچســتان و کهگیلویــه و بویراحمــد کمتریــن 

ســهم )تقریبــاً صفــر درصــد( را دارنــد.
اســتان خراســان جنوبــی بیشــترین ســهم مخــارج محصــوالت پزشــکی )5.7 درصــد( 
ــن ســهم  ــرز، گلســتان و سیســتان و بلوچســتان کمتری و اســتان های بوشــهر، ســمنان، الب

ــد. ــر درصــد( را دارن ــاً صف )تقریب
ــاد )2.78 و 1.82  ــرک اعتی ــارج ت ــهم مخ ــترین س ــالم بیش ــزی و ای ــتان های مرک اس
ــزد،  ــران، ی ــه سیســتان و بلوچســتان، گلســتان، ته ــتان های بســیاری از جمل درصــد( و اس

ــد. ــر درصــد( را دارن ــاً صف ــن ســهم )تقریب ــن، کرمانشــاه و کردســتان کمتری قزوی
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ــز  ــب مراک ــی نامناس ــع جغرافیای ــی توزی ــه گاه ــت ک ــن اس ــت ای ــز اهمی ــه حائ نکت
ــر مخــارج  ــازاد ب ــه ایجــاد هزینه هــای م ــده خدمــات بهداشــت و درمــان منجــر ب ارائه دهن
درمــان از جملــه هزینه هــای مســافرت یــا اقامــت در نزدیــک مراکــز درمانــی ایجــاد شــده و 
در نتیجــه ســهم برخــی مخــارج را افزایــش داده اســت. از ســوی دیگــر فقــر کــه منجــر بــه 
کاهــش بودجــه بــرای مخــارج بهداشــت و درمــان می شــود نیــز خــود عامــل افزایــش ایــن 
ــتان  ــرانه بیمارس ــه س ــتان ک ــتان و بلوچس ــتان سیس ــال در اس ــور مث ــود. به ط ــهم می ش س
ــن موضــوع باعــث شــده ســهم برخــی گروه هــای  ــر باالســت، ای ــز فق ــن و نی بســیار پایی

خدمــات بهداشــت و درمــان، بــاال باشــد.

نمودار8-6-سهمدوگروهخدماتبیمارستانیوداروودرمانازکلمخارجبهداشتودرمان
خانوارهایروستاییدرهراستان-درصد

منبع: محاسبات پژوهش
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در ایــن نمــودار ســهم دو گــروه از خدمــات بهداشــت و درمــان )یعنــی مخــارج خدمــات 
بیمارســتانی و محصــوالت دارویــی و درمــان( کــه بیشــترین ســهم در ســبد مخارج بهداشــت 
و درمــان را بــه خــود اختصــاص داده انــد بــرای هــر اســتان و در ســطح روســتایی نشــان داده 
شــده اســت. در خصــوص محصــوالت دارویــی و درمــان، خانوارهــای اســتان های سیســتان 
و بلوچســتان و قزویــن بــه ترتیــب بیشــترین و کمتریــن مخــارج بهداشــت و درمان شــان را به 
ایــن محصــول اختصــاص داده انــد. در مــورد خدمــات بیمارســتانی، خانوارهــای اســتان های 
ــتان  ــتان و بلوچس ــی و سیس ــان جنوب ــتان های خراس ــترین و اس ــدان بیش ــن و هم قزوی

کمتریــن ســهم مخــارج بهداشــت و درمــان را بــه ایــن خدمــات اختصــاص داده انــد.
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جمعبندی
ــز  ــوار و نی ــه( خان ــان از کل مخــارج )بودج ــن فصــل ســهم مخــارج بهداشــت و درم در ای
ســهم هــر یــک از گروه هــای خدمــات بهداشــت و درمــان از کل مخــارج خانــوار و نیــز از 
ــه تفکیــک دهک هــای  کل مخــارج بهداشــت و درمــان خانوارهــای شــهری و روســتایی ب

ــد:  ــج نشــان می ده ــد. نتای ــتان ها برســی ش ــوار و اس ــدی، ســن سرپرســت خان درآم
 ســهم مخــارج بهداشــت و درمــان از کل مخــارج خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند دارای 
حقــوق بازنشســتگی نزدیــک بــه 2 برابر ایــن ســهم در خانوارهای غیر ســالمند اســت. همچنین، 
در خانوارهــای بــا حقــوق بازنشســتگی حــدود 1.2 تــا 1.3 برابــر ایــن ســهم در خانوارهــای بــدون 
حقــوق بازنشســتگی اســت. بــا مقایســه دو ســطح شــهری و روســتایی، می تــوان گفــت اختالف 
ایــن ســهم میــان خانوارهای ســالمند با غیرســالمند در ســطح روســتایی بیــش از این اختــالف در 
ســطح شــهری اســت. به عــالوه، متوســط ایــن ســهم در ســه دهــک بــاالی درآمــدی حــدود 1.5 

تــا 2 برابــر متوســط ســهم در ســه دهــک پاییــن درآمــدی اســت.
3 گــروه محصــوالت دارویــی و درمــان، خدمــات بیمارســتانی و دندانپزشــکی در دو ســطح 
شــهری و روســتایی بیــش از 65 درصــد ســهم مخــارج بهداشــت و درمــان خانوارهــا را بــه خود 
اختصــاص داده انــد. ســهم مخــارج محصــوالت دارویــی، خدمــات بیمارســتانی، دندانپزشــکی و 
پیراپزشــکی از کل مخــارج خانــوار به طــور متوســط حــدود 4.5 تــا 5 برابــر باالتــر از نســبت بــه 
خدمــات و محصــوالت پزشــکی، وســایل و تجهیــزات درمــان و هزینــه تــرک اعتیــاد اســت. 
گروه هــای دارو، خدمــات بیمارســتانی، خدمــات پیراپزشــکی خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند 
حــدود 1.5 تــا 2.5 برابــر بیــش از غیــر ســالمندان اســت )در هر دو ســطح شــهری و روســتایی(. 
امــا ســهم مخــارج دندانپزشــکی گــروه غیرســالمند 1.5 تــا 4 برابــر بیــش از ســالمندان اســت. 
مخــارج وســایل و تجهیــزات درمانــی خانوارهــای ســالمند و غیرســالمند تقریبــاً نزدیــک بــه 
یکدیگــر هســتند. در دو اســتان قــم و خوزســتان بیشــترین و دو اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد 

و سیســتان و بلوچســتان بــه ترتیــب کمتریــن ســهم را شــاهد هســتیم.
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جمعبندی
ــن  ــط بدهــد« ای ــه سیاســت گذاران آدرس هــای غل ــد ب ــن می توان ــداد میانگی ــه اع ــکا ب »ات
ــر آن  ــوم انســانی ب ــژه در حوزه هــای عل ــه وی ــه ای اســت کــه کارشناســان بســیاری ب جمل
اصــرار دارنــد. در واقــع ایــن کارشناســان بــر ایــن بــاور هســتند کــه در یــک جامعــه متنــوع، 
بــا اختالف هــای چشــمگیر بیــن گروه هــای متعــدد، اعــداد میانگیــن نمی تواننــد اطالعــات 
دقیقــی از وضعیــت جامعــه و گروه هــای آن بــه دســت دهنــد. در ایــن وضعیــت بهتــر اســت 
ــت ها  ــا سیاس ــب ب ــژه متناس ــه وی ــر ب ــای هدفمندت ــام، گروه بندی ه ــار و ارق ــه آم در ارائ
داشــت تــا نتایــج دقیق تــر و تصویــر واقعی تــری از جامعــه هــدف بــه دســت آیــد. در ایــن 
گــزارش جامعــه هــدف، ســالمندان و به طــور خــاص ســالمندان دارای حقــوق بازنشســتگی 
بــود و تــالش شــد نمایــی کلــی از وضعیــت اقتصــادی و اجتماعــی خانوارهایی که سرپرســت 
ســالمند دارنــد )بــه تفکیــک ســالمندانی کــه دارای حقوق بازنشســتگی هســتند و ســالمندانی 

کــه بــه ایــن منبــع درآمــدی دسترســی ندارنــد( ارائــه شــود. 
ــت اســت.  ــز اهمی ــف حائ ــای مختل ــت ســالمند در هــر کشــور از زوای ــه جمعی توجــه ب
ســالمندان نیــز همچــون ســایر افــراد نیــاز بــه تأمیــن نیازهــای اساســی همچــون خــوراک، 
پوشــاک، مســکن، امنیــت و ســالمت دارنــد امــا ممکــن اســت بــه دلیــل کاهــش توانایــی 
ــه تأمیــن ایــن نیازهــا نباشــند. در ایــن شــرایط  ــه تنهایــی قــادر ب ــرای کســب درآمــد، ب ب
ــروه  ــن گ ــای ای ــن نیازه ــذا تأمی ــوند. ل ــت متکــی می ش ــا دول ــواده و/ی ــه خان ــالمندان ب س
جمعیــت، برنامه ریــزی جامعــی می طلبــد کــه بتــوان از منابــع کشــور بــه درســتی اســتفاده 

کــرد تــا توزیــع متناســبی صــورت گرفتــه و هــدر رفــت منابــع اتفــاق نیفتــد. 
ــای  ــت خانواره ــد وضعی ــخص ش ــادی مش ــی اقتص ــاخص کلی اجتماع ــی ش در بررس
ــان  ــن می ــه دارد و در ای ــا متوســط جامع ــل توجهــی ب ــالف قاب ــالمند اخت ــا سرپرســت س ب
ــه حقــوق بازنشســتگی دسترســی دارد و  ــی کــه سرپرســت ســالمند آنهــا ب ــن خانوارهای بی
خانوارهایــی کــه از ایــن حقــوق بهره منــد نیســتند نیــز تفاوت هایــی دیــده می شــود. نتایــج 
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محاســبات نشــان داد:
ســهم خانوارهــای زن سرپرســت بیــن خانوارهــای کــه سرپرســت ســالمند دارنــد، دو  ●

برابــر متوســط جامعه اســت. 
در حالــی کــه به طــور متوســط 25 درصــد خانوارهــای کشــور 2 عضــو یــا کمتــر از  ●

دو عضــو دارنــد، ایــن ســهم بــرای خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند تقریبــاً به 55 
درصــد می رســد کــه نشــان می دهــد ایــن خانوارهــا عمومــاً کم جمعیــت هســتند.

در حالــی کــه به طــور متوســط 84 درصــد سرپرســتان خانــوار شــهری و 64 درصــد  ●
سرپرســتان خانوارهــای روســتایی بــا ســواد هســتند، ایــن نســبت بــرای سرپرســتان 
خانــوار ســالمند بســیار متفــاوت اســت؛ حــدود یک ســوم سرپرســتان خانوار ســالمند 
دارای حقــوق  بازنشســتگی در شــهرها و 58 درصــد در روســتاها بی ســواد هســتند. 
ایــن نســبت بــرای ســالمندان بــدون حقــوق بازنشســتگی در خانوارهــای شــهری 

67 و روســتایی 82 درصــد اســت. 
از نظــر اشــتغال، از بیــن سرپرســتان ســالمند دارای حقــوق بازنشســتگی، 7 درصــد  ●

در مناطــق شــهری و 20 درصــد در مناطــق روســتایی همچنــان بــه کار اشــتغال 
ــتگی  ــوق بازنشس ــدون حق ــالمند ب ــتان س ــان سرپرس ــهم در می ــن س ــد. ای دارن
ــر اســت؛ به طوری کــه 27 درصــد در مناطــق شــهری و  به طــور چشــمگیری باالت
37 درصــد در روســتاها مشــغول بــه کارنــد. در حالــی کــه 70 درصــد از خانوارهــای 
بــا سرپرســت ســالمند دارای حقــوق بازنشســتگی هیــچ فــرد شــاغلی ندارنــد ایــن 

ــه 55 درصــد می رســد. ــرای ســالمندان بــدون حقــوق بازنشســتگی ب نســبت ب
ــر از  ● ــا سرپرســت ســالمند بهت ــای ب ــت خانواره ــت مســکن وضعی از منظــر مالکی

متوســط جامعــه اســت. 87 درصــد خانوارهــای شــهری بــا سرپرســت ســالمند دارای 
ــرای خانوارهــای  حقــوق بازنشســتگی مالــک مســکن هســتند کــه ایــن ســهم ب
ــد. در  ــد می رس ــه 82 درص ــتگی ب ــوق بازنشس ــدون حق ــالمند ب ــت س ــا سرپرس ب
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ــک مســکن  ــا سرپرســت ســالمند مال ــل، 92 درصــد خانوارهــای روســتایی ب مقاب
هســتند، کــه در ایــن زمینــه تفاوتــی بیــن ســالمندان دارای حقــوق و بــدون حقــوق 
ــده نمی شــود. بررســی ها نشــان داد به طــور متوســط خانوارهــای  بازنشســتگی دی
ــری  ــازل مســکونی بزرگ ت ــوق بازنشســتگی من ــالمند دارای حق ــا سرپرســت س ب

ــد. ــا دارن ــه ســایر گروه ه نســبت ب
ــی  ● ــان داد دسترس ــز نش ــی نی ــایل ارتباط ــه وس ــالمندان ب ــت س ــی وضعی بررس

ســالمندان سرپرســت خانــوار بــه اتومبیــل و اینترنــت کمتــر از متوســط جامعــه، امــا 
دســترس آنهــا بــه تلفــن ثابت بیشــتر از متوســط اســت. دسترســی بــه تلفــن همراه 
ــوار ســالمندی کــه حقــوق بازنشســتگی دریافــت می کننــد  بــرای سرپرســتان خان
تقریبــا برابــر متوســط جامعــه و بــرای ســالمندانی کــه حقــوق بازنشســتگی ندارنــد 

کمتــر از متوســط اســت. 

بررســی وضعیــت هزینــه ای خانوارهــا نیــز اطالعــات قابــل مالحظــه ای بــه دســت داد. نتایج 
ــان داد:  محاسبات نش

ــالمند  ● ــالمند و س ــت غیرس ــا سرپرس ــای ب ــهری، خانواره ــای ش ــن خانواره در بی
دارای حقــوق بازنشســتگی، در دهک هــای میانــی هزینــه ای متمرکــز هســتند، امــا 
خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند بــدون حقــوق بازنشســتگی بیشــترین تمرکــز را 
ــتایی،  ــای روس ــد. در خانواره ــا( دارن ــه ای )فقیرترین ه ــی هزین ــک ابتدای در دو ده
ــوق بازنشســتگی در دهک هــای 10  ــا سرپرســت ســالمند دارای حق خانوارهــای ب
ــا سرپرســت  ــر هســتند. خانوارهــای ب و 9 و پــس از آن در دهــک 2 و 3 متمرکزت
ــر دو  ــز شــده اند. ه ــوق بازنشســتگی در دو دهــک اول متمرک ــدون حق ســالمند ب
نتایــج مشــخص می کنــد فقــر در بیــن خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند بــدون 

ــت.  ــایع تر اس ــتگی ش ــوق بازنشس حق
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بررسی جزئیات مخارج خانوارها نشان داد: 
ســهم مخــارج غیرخوراک در ســطوح شــهری و روســتایی بــه ترتیــب 3.5 و 1.7 برابر  ●

مخــارج خوراک اســت. ســهم مخــارج خــوراک خانوارهای با سرپرســت ســالمند بدون 
حقــوق بازنشســتگی )حــدود 1.1 تــا 1.2 برابــر( بیشــتر از ایــن ســهم در خانوارهــای 
بــا سرپرســت غیرســالمند و ســالمند بــا حقــوق بازنشســتگی اســت. همچنین در ســه 
دهــک پاییــن درآمــدی ســهم مخــارج خــوراک خانوارهــای غیرســالمند حــدود 2 تــا 
4 واحــد درصــد از خانوارهــای ســالمند باالتــر اســت. در تفکیــک اســتان ها، اســتان 
سیســتان و بلوچســتان بیشــترین ســهم و تهــران کمتریــن ســهم مخــارج خــوراک را 

در میــان ســایر اســتان ها بــه خــود اختصــاص داده انــد.
مخــارج گوشــت و غــالت تقریبــاً 50 درصــد از کل مخــارج خــوراک هــر خانــوار  ●

ــه خــود اختصــاص می دهــد. ســهم مخــارج هــر گــروه  شــهری و روســتایی را ب
از اقــالم خــوراک از کل مخــارج خانــوار در خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند بــا 
حقــوق بازنشســتگی بســیار نزدیــک بــه ایــن ســهم در خانوارهــای بــا سرپرســت 
غیرســالمند اســت. ســهم هــر قلــم از مخــارج خوارکــی در خانوارهــای با سرپرســت 
ســالمند بــدون حقــوق بازنشســتگی حــدود 1.1 تــا 1.5 برابــر بیــش از خانوارهــای با 
حقــوق بازنشســتگی اســت کــه علــت ایــن امــر می توانــد توانایــی مالــی خانوارهای 

بــا حقــوق )نســبت بــه خانوارهــای ســالمند بــدون حقــوق بازنشســتگی( باشــد.
خانوارهــای با سرپرســت غیرســالمند نســبت به ســالمندان مخارج بیشــتری را در دو  ●

گــروه غــالت و شــیرینی جات صــرف می کننــد. خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند 
بــدون حقــوق بازنشســتگی نســبت بــه ســالمندان بــا حقــوق، مخــارج بیشــتری را 
ــد )در دو  ــن و نوشــیدنی می کنن ــات، روغ ــد غــالت، ســبزیجات، لبنی صــرف خری
ســطح شــهری و روســتایی بــه ترتیــب و به طــور متوســط حــدود 0.8 تــا 1.2 واحــد 

درصــد بیــش از ســالمندان بــا حقــوق(.
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در بین مخارج غیرخوراک بیشترین سهم برای مسکن است به طوری که: 
خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند دارای حقــوق بازنشســتگی 46 درصــد و  ●

خانوارهــای بــا سرپرســت ســالمند بــدون حقــوق بازنشســتگی 50 درصــد مخــارج 
غیرخــوراک خــود را صــرف مســکن می کننــد. ایــن ســهم می توانــد بــه صــورت 
مســتقیم بابــت اجــاره یــا رهــن منــزل پرداخــت شــده باشــد یا به طــور غیرمســتقیم 

هزینــه فرصــت منــازل شــخص خانوارهــا باشــد. 

نتایج محاسبات بر روی مخارج بهداشت و درمان نشان داد: 
ــت  ● ــا سرپرس ــای ب ــارج خانواره ــان از کل مخ ــت و درم ــارج بهداش ــهم مخ س

ســالمند دارای حقــوق بازنشســتگی نزدیــک بــه 2 برابــر ایــن ســهم در خانوارهــای 
غیرســالمند اســت. همچنیــن، در خانوارهــای بــا حقــوق بازنشســتگی حــدود 1.2 تــا 
1.3 برابــر ایــن ســهم در خانوارهــای بــدون حقــوق بازنشســتگی اســت. مقایســه دو 
ســطح شــهری و روســتایی نشــان می دهــد اختــالف ایــن ســهم میــان خانوارهــای 
ســالمند بــا غیرســالمند در ســطح روســتایی بیــش از این اختالف در ســطح شــهری 
اســت. به عــالوه، متوســط ایــن ســهم در ســه دهــک بــاالی درآمــدی حــدود 1.5 

تــا 2 برابــر متوســط ســهم در ســه دهــک پاییــن درآمــدی اســت.
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پیوست1:سهممخارجهرگروهخدماتبهداشتودرمانازکلمخارجبهداشتودرمان
خانوارهایشهریباسرپرستغیرسالمندبهتفکیکاستان-درصد

استان
محصوالت
داروییو
درمانی

خدمات
بیمارستانی

خدمات
دندانپزشکی

خدمات
پیراپزشکی

خدمات
پزشکی

وسایلو
تجهیزات
درمانی

محصوالت
پزشکی

هزینه
ترک
اعتیاد

آذربایجان
25.912.322.41319.96.20.20.0شرقی

آذربایجان
22.521.46.514.135.30.00.30.0غربی

29.229.81812.49.90.50.10.0اردبیل
20.417.231.716.910.92.50.10.3اصفهان
20.523.812.313.228.120.00.0البرز
21.114.633.89.818.51.80.40.0ایالم
29.116.78.218.923.92.21.10.0بوشهر
26.420.920.51811.12.50.50.0تهران

چهارمحال
16.813.849.910.78.40.00.40.0بختیاری

خراسان
12.5739.57.618.68.85.90.0جنوبی

خراسان
33.918.318.412.514.51.70.70.0رضوی

خراسان
1438.714.913.76.97.92.41.5شمالی

27.721.519.52191.10.10.0خوزستان
1818.311.6191813.31.60.2زنجان
35.516.615.31516.61.00.00.0سمنان

سیستانو
44.56.48.315.417.25.20.03.0بلوچستان

37.426.28.211.7151.10.30.0فارس
28.642314.111.70.60.10.0قزوین
22.817.82314.813.67.50.30.06قم
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استان
محصوالت
داروییو
درمانی

خدمات
بیمارستانی

خدمات
دندانپزشکی

خدمات
پیراپزشکی

خدمات
پزشکی

وسایلو
تجهیزات
درمانی

محصوالت
پزشکی

هزینه
ترک
اعتیاد

263216.610.110.34.00.20.9کردستان
3819.111.415.3114.80.00.4کرمان
25.628.314.115.714.91.20.20.0کرمانشاه

کهگیلویهو
15.812.641.921.38.10.20.20.0بویراحمد

2634.111.610.5160.80.01.1گلستان
23.324.618.820.210.81.20.11.0گیالن
13.620.238.714.512.60.40.00.0لرستان
23.49.534.920.49.910.90.0مازندران
17.6181622.71910.25.5مرکزی
23.721.621.112.615.550.50.0هرمزگان
22.136.613.7188.510.10.0همدان
31.819.36.221.919.51.30.00.0یزد

منبع: یافته های پژوهش
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پیوست2:سهممخارجهرگروهخدماتبهداشتودرمانازکلمخارجبهداشتودرمان
خانوارهایشهریباسرپرستسالمنددارایحقوقبازنشستگیبهتفکیکاستان-درصد

استان
محصوالت
داروییو
درمانی

خدمات
بیمارستانی

خدمات
دندانپزشکی

خدمات
پیراپزشکی

خدمات
پزشکی

وسایلو
تجهیزات
درمانی

محصوالت
پزشکی

هزینه
ترک
اعتیاد

آذربایجان
48.611.912.312.215.00.00.00.0شرقی

آذربایجان
51.512.2018.717.6000غربی

43.728.53167.60.01.10.0اردبیل
26.816.416.219.316.93.11.30.0اصفهان
26.147.26.610.39.70.00.00.0البرز
26.86.824.711.929.80.00.00.0ایالم
34.512.90.035.69.57.40.00.0بوشهر
43.830.25.27.111.51.40.50.4تهران

چهارمحال
25.643.49.9612.81.50.90.0بختیاری

خراسان
21.42.22925.218.81.42.00.0جنوبی

خراسان
41.323.711.84.616.511.10.0رضوی

خراسان
30.623.26.213.717.88.40.00.0شمالی

29.9318.216.810.72.21.20.0خوزستان
17.147.40.18.19.416.61.30.0زنجان
29.816.315.515.120.92.40.00.0سمنان

سیستانو
76.80.50.012.35.44.90.00.0بلوچستان

22.330.115.620.59.51.90.20.0فارس
1140.224.16.616.60.01.50.0قزوین
22.945.88.612.79.10.80.00.0قم
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استان
محصوالت
داروییو
درمانی

خدمات
بیمارستانی

خدمات
دندانپزشکی

خدمات
پیراپزشکی

خدمات
پزشکی

وسایلو
تجهیزات
درمانی

محصوالت
پزشکی

هزینه
ترک
اعتیاد

14.158.218.20.29.30.00.00.0کردستان
57.113.70.011.517.70.00.00.0کرمان
13.426.96.536.86.89.60.00.0کرمانشاه

کهگیلویهو
25.17.829.823.913.40.00.00.0بویراحمد

36.931.42.210.918.70.00.00.0گلستان
50.213.79.311.813.61.30.00.0گیالن
21.242.61.212.813.46.92.00.0لرستان
46.69.84.123.715.60.00.10.0مازندران
36.3262.319.313.711.50.0مرکزی
26.632.2321.75.610.80.20.0هرمزگان
30.6342.523.59.20.10.00.0همدان
45.531.50.08.813.70.50.00.0یزد

منبع: یافته های پژوهش
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پیوست3:سهممخارجهرگروهخدماتبهداشتودرمانازکلمخارجبهداشتودرمان
خانوارهایشهریباسرپرستسالمندبدونحقوقبازنشستگیبهتفکیکاستان-درصد

استان
محصوالت
داروییو
درمانی

خدمات
بیمارستانی

خدمات
دندانپزشکی

خدمات
پیراپزشکی

خدمات
پزشکی

وسایلو
تجهیزات
درمانی

محصوالت
پزشکی

هزینه
ترک
اعتیاد

آذربایجان
4222.87.710.715.61.10.10.0شرقی

آذربایجان
26.350.70.813.88.10.00.30.0غربی

30.520.3821.219.9000اردبیل
36.72615.59.4120.30.10.0اصفهان
29.537.98.88.414.41.00.00.0البرز
26.917.632.96.316.20.00.00.0ایالم
52.8156.97.312.35.70.00.0بوشهر
25.940.73.315.79.64.80.00.0تهران

چهارمحالو
41.66.64.327.619.10.00.70.0بختیاری

خراسان
33.027.50.37.131.30.00.70.0جنوبی

خراسان
44.73.211.820.617.51.50.70.0رضوی

خراسان
23.546.90.012.58.08.20.20.7شمالی

19.016.90.012.49.240.60.01.9خوزستان
26.618.98.615.917.612.10.30.0زنجان
38.835.00.07.418.80.00.00.0سمنان

سیستانو
46.010.20.03.340.60.00.00.0بلوچستان

53.114.51.611.516.32.60.40.0فارس
31.343.50.06.218.90.00.00.0قزوین
36.923.52.78.111.117.60.20.0قم

22.737.14.922.812.50.00.00.0کردستان
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استان
محصوالت
داروییو
درمانی

خدمات
بیمارستانی

خدمات
دندانپزشکی

خدمات
پیراپزشکی

خدمات
پزشکی

وسایلو
تجهیزات
درمانی

محصوالت
پزشکی

هزینه
ترک
اعتیاد

35.51.738.77.216.90.00.00.0کرمان
33.731.72.813.318.40.00.00.0کرمانشاه

کهگیلویهو
20.58.248.313.19.90.00.00.0بویراحمد

43.518.90.012.923.11.50.00.0گلستان
44.314.40.013.423.24.70.00.0گیالن
30.25.18.042.314.40.00.00.0لرستان
37.226.43.416.716.30.00.00.0مازندران
34.534.50.015.914.10.20.90.0مرکزی
26.231.00.530.07.94.50.00.0هرمزگان
30.117.90.036.415.50.00.10.0همدان
39.247.30.03.010.50.00.00.0یزد

منبع: یافته های پژوهش



پیوستها/169

پیوست4:سهممخارجهرگروهخدماتبهداشتودرمانازکلمخارجبهداشتودرمان
خانوارهایروستاییباسرپرستغیرسالمندبهتفکیکاستان-درصد

استان
محصوالت
داروییو
درمانی

خدمات
بیمارستانی

خدمات
دندانپزشکی

خدمات
پیراپزشکی

خدمات
پزشکی

وسایلو
تجهیزات
درمانی

محصوالت
پزشکی

هزینه
ترک
اعتیاد

آذربایجان
35.410.414.716.213.09.50.20.6شرقی

آذربایجان
32.724.612.917.011.00.41.30.0غربی

28.041.44.414.611.20.20.10.0اردبیل
26.424.416.817.512.62.10.20.0اصفهان
33.933.35.911.113.42.50.00.0البرز
40.812.42.416.821.13.30.92.4ایالم
36.319.75.616.617.94.00.00.0بوشهر
30.213.421.818.811.24.40.10.0تهران

چهارمحال
26.521.428.57.913.70.50.40.9بختیاری

خراسان
18.714.323.48.319.78.07.60.0جنوبی

خراسان
25.421.510.721.017.41.61.21.1رضوی

خراسان
24.735.11.918.511.96.21.60.2شمالی

28.427.38.616.517.31.80.10.0خوزستان
21.831.55.921.713.55.40.20.0زنجان
39.119.95.514.517.73.30.00.0سمنان

سیستانو
61.41.03.112.621.90.00.00.0بلوچستان

33.917.216.416.68.76.90.30.0فارس
14.743.63.212.313.510.91.80قزوین
28.814.915.317.523.20.20.10.0قم

24.824.96.921.415.16.90.10.0کردستان



170/خانوارهایسالمندچگونههزینهمیکنند؟

استان
محصوالت
داروییو
درمانی

خدمات
بیمارستانی

خدمات
دندانپزشکی

خدمات
پیراپزشکی

خدمات
پزشکی

وسایلو
تجهیزات
درمانی

محصوالت
پزشکی

هزینه
ترک
اعتیاد

46.528.91.411.810.60.70.10کرمان
27.518.817.716.317.02.40.30.0کرمانشاه

کهگیلویهو
26.618.324.916.513.50.00.20.0بویراحمد

29.428.05.014.721.81.10.00.0گلستان
33.420.910.818.015.31.60.10.0گیالن
29.927.96.814.218.91.80.40.0لرستان
33.517.814.615.615.31.41.70.0مازندران
25.821.27.423.215.62.50.23.9مرکزی
24.414.015.115.921.67.01.90.0هرمزگان
22.940.212.210.113.01.50.20.0همدان
28.515.427.010.416.02.60.10.0یزد

منبع: یافته های پژوهش



پیوستها/171

پیوست5:سهممخارجهرگروهخدماتبهداشتودرمانازکلمخارجبهداشتودرمان
خانوارهایروستاییباسرپرستسالمنددارایحقوقبازنشستگیبهتفکیکاستان-درصد

استان
محصوالت
داروییو
درمانی

خدمات
بیمارستانی

خدمات
دندانپزشکی

خدمات
پیراپزشکی

خدمات
پزشکی

وسایلو
تجهیزات
درمانی

محصوالت
پزشکی

هزینه
ترک
اعتیاد

اذربایجان
28.838.70.720.311.60.00.00.0شرقی

اذربایجان
46.419.10.02.928.80.02.90.0غربی

19.754.20.015.610.20.00.30.0اردبیل
26.835.89.511.09.87.10.00.0اصفهان
25.059.02.03.310.70.00.00.0البرز
39.937.00.00.622.40.00.00.0ایالم
57.213.50.019.03.76.70.00.0بوشهر
30.36.75.727.828.21.20.00.0تهران

چهارمحال
27.235.20.016.718.60.02.20.0بختیاری

خراسان
28.610.90.026.828.53.41.80.0جنوبی

خراسان
27.249.10.012.97.63.20.00.0رضوی

خراسان
53.99.60.020.016.40.00.00.0شمالی

45.744.50.02.67.20.00.00.0خوزستان
29.346.50.012.312.00.00.00.0زنجان
40.515.40.029.015.10.00.00.0سمنان

سیستانو
88.70.00.00.011.30.00.00.0بلوچستان

47.322.13.81511.9000فارس



172/خانوارهایسالمندچگونههزینهمیکنند؟

استان
محصوالت
داروییو
درمانی

خدمات
بیمارستانی

خدمات
دندانپزشکی

خدمات
پیراپزشکی

خدمات
پزشکی

وسایلو
تجهیزات
درمانی

محصوالت
پزشکی

هزینه
ترک
اعتیاد

11.071.90.06.710.00.00.40.0قزوین
39.733.20.013.213.70.00.20.0قم

56.37.60.019.117.00.00.00.0کردستان
59.511.10.07.821.50.00.00.0کرمان
31.934.00.017.316.80.00.00.0کرمانشاه

کهگیلویهو
53.327.50.00.019.20.00.00.0بویراحمد

47.55.43.813.729.50.00.00.0گلستان
20.356.31.212.69.60.00.00.0گیالن
38.50.00.037.424.10.00.00.0لرستان
38.220.50.021.719.40.00.20.0مازندران
40.825.70.020.911.30.50.70.0مرکزی
25.040.50.028.65.90.00.00.0هرمزگان
17.566.13.80.012.60.00.00.0همدان
53.517.81.15.717.61.92.40.0یزد

منبع: یافته های پژوهش



پیوستها/173

پیوست5:سهممخارجهرگروهخدماتبهداشتودرمانازکلمخارجبهداشتودرمان
خانوارهایروستاییباسرپرستسالمندبدونحقوقبازنشستگیبهتفکیکاستان-درصد

استان
محصوالت
داروییو
درمانی

خدمات
بیمارستانی

خدمات
دندانپزشکی

خدمات
پیراپزشکی

خدمات
پزشکی

وسایلو
تجهیزات
درمانی

محصوالت
پزشکی

هزینه
ترک
اعتیاد

آذربایجان
35.027.64.013.915.04.30.10.0شرقی

آذربایجان
34.632.30.014.817.10.01.20.0غربی

31.721.91.032.411.90.70.40.0اردبیل
43.920.31.614.519.60.00.30.0اصفهان
29.913.10.018.638.40.00.00.0البرز
45.424.50.19.911.08.60.50.0ایالم
44.733.43.911.46.50.00.00.0بوشهر
49.420.60.320.29.10.40.00.0تهران

چهارمحال
31.132.71.617.615.20.21.50بختیاری

خراسان
32.57.58.89.338.72.50.80.0جنوبی

خراسان
35.238.73.35.216.60.21.00.0رضوی

خراسان
26.819.012.623.212.24.60.11.6شمالی

21.154.00.511.511.31.50.00.0خوزستان
40.431.50.97.919.30.00.00.0زنجان
53.75.11.914.624.70.00.00.0سمنان

سیستانو
64.72.10.016.816.40.00.00.0بلوچستان

37.427.62.814.813.34.00.20.0فارس



174/خانوارهایسالمندچگونههزینهمیکنند؟

استان
محصوالت
داروییو
درمانی

خدمات
بیمارستانی

خدمات
دندانپزشکی

خدمات
پیراپزشکی

خدمات
پزشکی

وسایلو
تجهیزات
درمانی

محصوالت
پزشکی

هزینه
ترک
اعتیاد

22.547.21.518.210.60.00.00.0قزوین
37.530.11.018.812.60.00.00.0قم

31.423.413.211.214.56.40.00.0کردستان
69.411.60.81.216.90.00.00.0کرمان
29.139.94.510.315.90.30.00.0کرمانشاه

کهگیلویهو
37.836.31.29.814.90.00.00.0بویراحمد

30.540.60.011.817.10.00.00.0گلستان
24.948.60.711.513.11.30.00.0گیالن
29.539.71.97.621.30.00.00.0لرستان
50.118.20.05.421.30.44.60.0مازندران
30.527.53.216.916.04.50.01.4مرکزی
14.862.70.411.59.51.10.00.0هرمزگان
38.037.80.27.716.20.00.00.0همدان
37.047.20.07.08.60.30.00.0یزد

منبع: یافته های پژوهش



پیوستها/175

پیوست7:اقالمهرگروهخدماتبهداشتودرمان

ردیف
خدماتبهداشتو

درمان
اقالمهرگروهازخدماتبهداشتودرمان

1
محصوالت دارویی و 

درمان

داروهای مورد استفاده در تنظیم خانواده، بیماری های خاص- داروهای با و 
بدون دستور پزشک- داروهای گیاهی و خانگی- انواع محلول های شوینده 

و نگهدارنده

خدمات بیمارستانی2

هزینه پرداختی برای دیالیز و شیمی درمانی G  و NG- هزینه پرداختی 
)صورتحساب( برای بیمار بستری در بیمارستان G و NG- هزینه 

پرداختی برای آزمایشگاه، دارو و تجهیزات در طول مدت بستری و قبل 
از ترخیص )خارج از صورت حساب( G و NG- حق الزحمه پرداختی 

بابت عمل جراحی و سایر موارد برای بیمار بستری خارج از صورت حساب 
بیمارستان G و NG- ویزیت، جراحی های زیبایی نظیر بینی، گونه، فک 

و نظایر آن G  و NG- هزینه پرستار خصوصی در بیمارستان

خدمات دندانپزشکی3
ویزیت، کشیدن دندان، جرم گیری دندان، ترمیم اندو G و NG- جراحی 

NG و G لثه، کاشت و انواع پروتز دندان

خدمات پیراپزشکی4

دستمزد شکسته بند، قابله، تزریقات چی و حکیم و غیره- پرستار 
خصوصی در منزل- خدمات رادیولوژی، رادیوگرافی دندان، 
سونوگرافی، رادیوتراپی، اسکن، اکو، MRI ، تست ورزش، 

اندوسکوپی، نوار قلب، نوار مغز و ... Gو NG- طب سنتی )حجامت 
و ماساژ طبی و غیره(، سوزنی و انرژی درمانی G و NG- خدمات 
شنوایی سنجی، بینایی سنجی، گفتار درمانی، فیزیوتراپی، ارتوپدی 

و سایر خدمات درمان توانبخشی و مددکاری کلینیکی G و 
NG- خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی مانند آزمایش خون، 

ادرار، نمونه برداری، تیروئید و غیره G و NG- خدمات آمبوالنس 
G و NGـ واکسیناسیون G و NG- ویزیت ماما، متخصص 

تغذیه، تزریقات، گچ گرفتن، سوراخ کردن گوش و سایر خدمات 
NG و G پیراپزشکی برای خدمات سرپایی



176/خانوارهایسالمندچگونههزینهمیکنند؟

ردیف
خدماتبهداشتو

درمان
اقالمهرگروهازخدماتبهداشتودرمان

خدمات پزشکی5

ویزیت روانپزشک و روان شناس بالینی )G(- ویزیت روانپزشک و 
روان شناس بالینی )NG(- ویزیت، جراحی سرپایی )جراحی چشم، 

لیزیک، ختنه اطفال و ...( و سایر خدمات نظیر لیزر درمانی، سنگ شکن و 
 -NG و G پزشک متخصص ،NG و G غیره توسط پزشک عمومی
خدمات متخصصین ارتودنسی G و NG- ویزیت جراحی های زیبایی 
نظیر بینی، گونه، فک و نظایر آن G  و NG- ویزیت، خدمات زیبایی 

NG و G شامل کاشت مو، تزریق بوتاکس، ژل و نظایر آن

6
وسایل و تجهیزات 

درمانی

دستگاه سنجش فشار خون، لوازم تست یا سنجش طبی و سایر لوازم برای 
درمان عمومی و ارتوپدی در منزل و تعمیرات آنها- عینک، شیشه عینک، 
لنز طبی و تعمیرات وسایل آن- وسایل چرخدار موتوری و غیر موتوری 
برای افراد ناتوان و هزینه تعمیر آنها- وسایل ماساژ طبی، کفش طبی، 
کمربند طبی و جراحی، گردنبند طبی و مچ بند، عصا و چوب زیر بغل- 
اعضاء مصنوعی بدن )دست، پا، چشم، دندان مصنوعی و غیره(، وسایل 

ارتوپدی و سمعک و تعمیرات این وسایل- سایر وسایل و تجهیزات درمانی

محصوالت پزشکی7

وسایل مورد استفاده در تنظیم خانواده، جوراب طبی، زانو بند، قوزبند، 
کرست طبی و نظایر آن، سرنگ تزریق و لوازم کمک های اولیه )باند، پنبه 
طبی، وسایل پانسمان، الکل طبی، تب سنج، کیسه آبجوش، کیسه یخ و 

نظایر آن(- پتو و تشک برقی، دستگاه بخور و نظایر آن- کپسول اکسیژن، 
هزینه شارژ و تعمیر

هزینه ترک اعتیاد8
ترک اعتیاد شامل ویزیت پزشک، دارو و پرستاری معتادان برای درمان و 

دوره مراقبت بعد از درمان در منزل، آسایشگاه ها نظیر کمپ و در بیمارستان 
و غیره



پیوستها/177

پیوست8:اقالمهرگروهخوراکی

ردیف
گروه
خوراکی

اقالمهرگروهخوراکی

غالت1

غالت )برنج صدری، دمسیاه و استخوانی، طارم، بی نام، آشی، محلی غیرشمالی، گرده، 
خارجی درجه یک و دو، گندم، بلغور، ترخینه و جوانه انواع غالت، ذرت، جو، سایر 
غالت آسیاب نشده(- انواع نان )تافتون، لواش، سنگک، بربری، ماشینی، فانتزی و 
باگت و نظایر آن، خشک و روغنی و شیرمال، کلوچه و پیراشکی و نیز اجرت آسیاب 
کردن گندم و سایر غالت و پخت نان در منزل(- آرد و رشته و فرآورده های آن )آرد 
گندم، برنج، جو، نخودچی، نشاسته، ماکارونی و ورمیشل، رشته آشی و پلویی، خمیر 

نان(- بیسکویت و کیک ) انواع بیسکویت و ویفر، کیک ساده، شیرینی تر و خشک و 
کیک، انواع پودر کیک و شیرینی(

گوشت2

گوشت دام )گوسفند، بره، بز، بزغاله، گاو، گوساله، شتر، جگر و دل و قلوه، سیرابی، 
شیردان، کله پاچه، زبان و مغز، استخوان قلم گاو، گاو و گوساله و شتر و گوسفند و بز 

به صورت زنده، کالباس، سوسیس، کنسرو زبان و کله پاچه و گوشت های قرمز کنسرو 
شده(- گوشت پرندگان )مرغ، خروس و جوجه ماشینی و غیرماشینی، بوقلمون، غاز، 
اردک، پرندگان شکاری، بلدرچین، شترمرغ )به صورت زنده یا گوشت آنها(، دل و 

جگر و سنگدان، بال و گردن و سایر قسمت های پرندگان، کنسرو مرغ و سایر گوشت 
پرندگان(- گوشت های آماده برای طبخ )همبرگر، کباب لقمه، کتلت، استیک آماده برای 
طبخ، جوجه کباب و شنیسل آماده برای طبخ، سایر(- ماهی و میگو و فرآورده های آن 
)انواع ماهی تازه و یخ زده شمال و جنوب، انواع ماهی دودی و شور، انواع کنسرو ماهی، 

میگو تازه و یخ زده، انواع صدف، خاویار و سایر ماهی ها آماده برای طبخ(



178/خانوارهایسالمندچگونههزینهمیکنند؟

ردیف
گروه
خوراکی

اقالمهرگروهخوراکی

میوه3

میوه های درختی )سیب درختی، گالبی، زردآلو، آلو و گوجه سبز، هلو، شلیل و شفتالو، 
آلبالو و گیالس، توت و شاه توت و توت فرنگی و تمشک، انجیر، انگور، انار، موز و 

نارگیل، خرمالو، زالزالک، زغال اخته، ازگیل، به، گردو و فندوق و بادام، پرتقال و نارنگی، 
خرمای تازه، پسته، آناناس، لیمو شیرین، کیوی، لیمو ترش، گریپ فروت، بالنگ، نارنج، 

ترنج و سایر انواع مرکبات(-

میوه های جالیزی )خربزه، هندوانه، طالبی، گرمک، دستنبو و سایر انواع میوه های 
جالیزی(

خشکبار )برگه )هلو و زردآلو(، کشمش و مویز، خرمای خشک، انواع آلو، جوز قند و 
لواشک، گردو و فندوق و پسته و بادام و مغز آنها، انواع تخمه )کدو، هندوانه، آفتابگردان 
و ژاپنی(، انواع آجیل مخلوط، نخودچی و نخودچی کشمش، گندم، شاه دانه، برنج بوداده، 

کنجد، ذرت بوداده، سنجد و عناب، پفک و چیپس، نارگیل )خشک( و قیسی، بادام 
هندی، مغز هسته زردآلو و سایر انواع خشکبار، انجیر خشک و توت خشک، آلوچه و 

آلبالو خشک(

لبنیات4

شیر )انواع شیر پاستوریزه، معمولی و آغوز، شیر خشک، شیر مخلوط و سایر انواع شیر(- 
فرآورده های شیر بجز کره )سرشیر، خامه پاستوریزه و معمولی، انواع بستنی شیری و 
میوه ای، انواع ماست پاستوریزه و معمولی و مخلوط، دوغ معمولی، انواع پنیر پاستوریزه 
و غیر پاستوریزه و مخلوط و پیتزا، کشک و دوغ غلیظ شده، قره قروت( - سایر انواع 

لبنیات- تخم پرندگان
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سبزیجات5

سبزی های برگی )کاهو- انواع کلم )گل کلم، کلم قمری، کلم برگ و…(، ریواس، 
کرفس، کنگر، برگ مو، برگ گل، والک و بیدمشک- انواع سبزی خوردن- انواع 

سبزی )آش، پلو، کوکو، قورمه، دلمه و...(- اسفناج- قارچ(-

سبزی های بوته ای )انواع خیار، کدو، بادنجان- گوجه فرنگی- نخود فرنگی، بامیه، لوبیا 
سبز و باقاال سبز- انواع فلفل سبز و فلفل دلمه- سایر انواع سبزی های بوته ای که در 

باال اشاره نشده(-

سبزی های ریشه ای )انواع سیب زمینی )پشندی، آلفا، استانبولی و...(- پیاز- سیر 
خشک و تازه- انواع هویچ- چغندر، شلغم، انواع ترب، سیب زمینی ترشی، موسیر و سایر 

انواع سبزی های ریشه ای(-

سایر انواع سبزی )زیتون تازه- ذرت شیرین(-

سبزی های آماده بسته بندی شده )انواع سبزی خشک شده، سبزی های بسته بندی شده 
آماده، سبزی های کنسرو شده ) نخود سبز، لوبیا سبز، ذرت، قارچ، اسفناج و ...(، اجرت 

خدمات آماده سازی انواع سبزی ها و پاک کردن و خردکردن(-

حبوبات )نخود، لپه نخود، لوبیا چیتی و قرمز و سایر انواع لوبیا، سویا، نخود و لوبیا 
مخلوط، انواع عدس، ماش، باقاال خشک، لپه باقاال و جوانه انواع حبوب و سایر حبوب(

روغن6
انواع روغن حیوانی- دنبه و پیه- انواع کره )حیوانی پاستوریزه و غیر پاستوریزه، غیر 

حیوانی(- روغن های نباتی )جامد، مارگارین، زیتون، انواع مایع(
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ادویه جات7

انواع ادویه )انواع نمک )کوبیده(، سنگ نمک، فلفل، زردچوبه، جوهر لیمو، گردغوره، 
پودر سیر و پودر پیاز، زعفران، دارچین، هل، زنجبیل و گلپر، زرشک، زیره، لیموعمانی، 

سماق، کاری، خردل و سایر انواع ادویه(-

چاشنی ها و سایر ترکیب های خوراکی )رب و انواع سس گوجه فرنگی، آب لیمو، انواع 
سس مایونز، ساالد و... )غیر از گوجه فرنگی(، سرکه، آب غوره و آب نارنج، غوره، 
ترشی، زیتون، خیارشور، مخلوط شور و...، گالب، تمر هندی، رب انار، پودر ساالد 
و پودر سوپ، جوش شیرین، وانیل، بیکینگ پودر، مایه خمیر نان و مایه پنیر، هزینه 

آبگیری در خارج از منزل شامل )لیمو، غوره و ...(، غذای مخصوص کودک )غیر از شیر 
خشک(، سایر چاشنی ها و ترکیب های خوراکی، پروتئین مرغ و گوشت گوساله )نظیر 
گالینا بالنکا و...(، انواع کنسرو و غذاهای آماده طبقه بندی نشده در سطرهای قبل )شامل 

کنسرو قورمه سبزی، حلیم بادنجان و...(

نوشیدنی8

چای، قهوه و کاکائو )انواع چای داخلی و خارجی و مخلوط، قهوه، نسکافه، کاکائو و 
ترکیبات مشابه(-

نوشابه ها )انواع نوشابه های گازدار، دوغ )گازدار(، ماءالشعیر و دلستر، انواع آب میوه 
و ساندیس، افشره یا آب سبزی، آب معدنی، آب بطری و آب گالنی، انواع شربت و 

کنستانتره برای تهیه نوشابه ها )سن ایچ و...(، سایر انواع نوشابه و یخ(

شیرینی جات9

قند )حبه ای، کلوخه ای، مصنوعی یا رژیمی، پودر قند و خاک قند(- انواع شکر-

مرباها و شیرینی ها )انواع عسل )شهد و با موم(، شیره )انگور، خرما و...(، انواع مربا، 
حلوا شکری، حلوا ارده و ارده، مسقطی، ژله، باسلق، کرم کارامل، پاستیل، راحت الحلقوم 

و سمنو، انواع گز و سوهان، باقلوا، زولبیا، بامیه، قطاب، رشته خوشکار و... ، شربت 
های غیر طبی و سرکه شیره، انواع شکالت، آب نبات و پولکی، نبات، نقل، پشمک، 
شکر پنیر و سایر انواع شیرینی، آدامس، سقز، انواع کمپوت، آالسکا و بستنی یخی)غیر 

شیری(، یخمک و فالوده




