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الف

خالصه مدیریتی

مهرماهسال1399،سیاستمتناسبسازیحقوقبازنشستگیبرایحقوقبگیراندوصندوق
کشوریولشکریاجراییشد.اینسیاسترامیتوانازجنبههایگوناگونموردبررسی
بررسیشدهاست. برکفایتمزایا اینسیاست اجرای اثر قرارداردکهدرگزارشحاضر
برایاینمنظورمیزانکفایتمزایادرصندوقبازنشستگیکشوریدردومقطعآبان1398
وآبان1399)کهافزایشحقوقساالنهومتناسبسازی،هردو،تحققیافته(بهتفکیک
استانمقایسهشدهاست.دراینبررسیسهمعیاربرایکفایتمزایادرنظرگرفتهشدهاست
کهعبارتانداز:کفایتبرمبنایخطفقر،کفایتبرمبنایمخارجمتوسطخانواروکفایت
برمبنایمخارجدرصورتیکهفردحقوقبگیردارایمسکنباشد.خالصهایازنتایجاین

مقایسهبهشرحزیراست:

کفایت بر مبنای خط فقر

درمقطعآبان1398میانگینحقوقپرداختیدرتماناستانهابهجزاستانتهران●
باالترازخطفقراستانبودهاست.

دراینمقطعتعداد273هزارنفرازحقوقبگیرانصندوقبازنشستگیکشوری●
)نزدیکبه19درصد(حقوقیکمترازخطفقراستانخودداشتهاندکه93درصد

اینتعدادمربوطبهاستانتهراناست.
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باافزایشحقوقدرسال1399تعدادبازنشستگانیکهحقوقماهانهآنهاکمتراز●
خطفقراستانیاستبه104هزارو700نفرکاهشپیداکردهاست)7درصداز

حقوقبگیران(.

کفایت مزایا بر مبنای مخارج متوسط

هزینههای● متوسط از درصد 78 پرداختیصندوق حقوق متوسط 1398 آبان در
خانوارباسرپرستسالمندراپوششدادهاست.دراینمقطعنزدیکبه65درصد
حقوقبگیران،دریافتیکمترازمتوسطمخارجخانوارباسرپرستسالمندداشتهاند.

باافزایشحقوقدرسال1399)افزایشساالنهومتناسبسازی(نسبتمیانگین●
حقوقبهمخارجدرمقطعآبانبه113درصدرسیدهاست.نسبتحقوقبگیرانبا

دریافتیکمترازمتوسطهزینهبه28درصدکاهشیافتهاست.
نسبتمیانگینحقوقبهمیانگینهزینههادراستانهایمختلفبایکدیگرتفاوت●

قابلمالحظهایدارد،بهطوریکهدرآبان1398میانگینحقوقدراستانخراسان
جنوبی163درصدهزینههاودراستانتهران44درصدهزینههابودهاست.

درمقطعآبان1398در12استاناصفهان،البرز،تهران،خراسانرضوی،خوزستان،●
سیستانوبلوچستان،فارس،قم،کرمانشاه،گلستان،مازندرانوهمدانمیانگین
افزایش با است. بوده سالمند خانوار مخارج میانگین از کمتر بازنشستگی حقوق
حقوقدرسال1399درتماماستانهابهجزتهرانوالبرزمیانگینحقوقبیشتراز

میانگینمخارجماهانهشدهاست.
خوزستان،● رضوی، خراسان تهران، البرز، اصفهان، استان 8 در 1398 آبان در

سیستانوبلوچستان،مازندرانوهمدانبیشاز80درصدحقوقبگیراناستان،
دریافتیکمترازمتوسطمخارجخانوارباسرپرستسالمندداشتهاند.دردواستان
تهرانوالبرزبهترتیب98و96درصددرحقوقبگیرانحقوقیکمترازمتوسط
هزینههاداشتهاند.باافزایشحقوقدرسال1399بهجزدواستانالبرزوتهران
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درسایراستانهاکمتراز20درصدحقوقبگیرانباحقوقکمترازمخارجمتوسط
درگیرهستند.

افرادیکه● تعداد نسبت درسال1399، افزایشحقوق باوجود تهران استان در
حقوقآنهاکمترازمخارجاستانبودهاستنسبتبهسال1398بهبودنداشتهاست
بهطوریکه97درصدحقوقبگیراندرایناستاندریافتیکمترازمخارجدارند.

کفایت بر مبنای مخارج خانوار در صورت مالکیت مسکن

از● درصد 131 متوسط طور به بازنشستگی حقوق مسکْن مالکیت لحاظکردن با
پوشش آبان( )مقطع درسال1399 را و190درصد درسال1398 را هزینهها

میدهد.
در● آنهاحتی معادل21درصد آبان1398، در بگیرانصندوق ازمجموعحقوق

صورتیکهمالکمسکنباشند،دریافتیکمترازهزینهداشتهاند.درآبان1399
از درصد 2.7 تنها و یافته بهبود نسبت این متناسبسازی و حقوق افزایش با

حقوقبگیران،دریافتیکمترازهزینه)درصورتمالکیتمسکن(داشتهاند.
درتفکیکاستانیدرآبان1398بیشاز20درصدحقوقبگیراناستانهایتهران،●

خوزستان،البرزوسیستانوبلوچستانبادریافتیکمترازهزینه)باحذفهزینه
مسکن(روبهروبودهاند.

باافزایشحقوقدرسال1399کفایتمزایابهبودقابلتوجهداشتهبهطوریکه●
دراستانتهرانکهوضعیتنامطلوبترینسبتبهسایراستانهاداشتهاست،کمتر
از10درصدافراددرصورتیکهمالکمسکنباشندحقوقکمترازمخارجماهانه

دریافتمیکنند.
باسرپرستسالمنددراستانتهران● باحذفهزینههایمسکنبرایخانوارهای

هزینهخانوارنزدیکبه60درصدکاهشپیدامیکندوبهتناسبآنکفایتمزایا
افزایشمییابد.
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در● حتی بهتری وضعیت بازنشستگی حقوق کفایت مسکن مالکیت صورت در
بگیرانصندوْق حقوق ازکل درصد 7 آبان1399، در دارد. فقر باخط مقایسه
درآمدیکمترازخطفقراستانخودداشتهاندکهایننسبتدرصورتیکهمتوسط
هزینهمنهایهزینهمسکنجایگزینخطفقرشود،به2.7درصدکاهشمییابد.



1 

1-مقدمه 

متناسبسازیحقوقبازنشستگیدرصندوقبازنشستگیکشوریسابقهایطوالنیدارد.شواهد
تاریخینشانمیدهدازسال1356تابهامروزدردورههایمختلفسیاستهاییباهدف
متناسبسازی)همسانسازی(حقوقبازنشستگی)برمبنایتعابیرمختلفیکهازاینسیاست
وجوددارد(اجراییشدهاست.سال1386یکیازمقاطعمهمدراجرایسیاستهمسانسازی
بازنشستگانتحققیافتو اینخواسته قانونمدیریتخدماتکشوری باتصویب بودکه
ابتدایدهه از ابتدایدهه1390تناسببینحقوقبازنشستگانبرقرارشد. درنتیجهآنتا
90عواملمتعددیازجملهافزایشدرجدولضریبامتیازات؛محاسبهحقوقدرچارچوبی
غیرازقانونمدیریتخدماتکشوریبرایبرخیدستگاهها؛وپرداختفوقالعادههایشغلو
ویژهبهکارکنانومحاسبهآندرحقوقبازنشستگیباردیگرمیانحقوقبازنشستگانقدیمو
جدیداختالفایجادکردکهدرنتیجهآنازنیمهدومدهه1390باردیگرمتناسبسازیحقوق
بهعنوانیکیازخواستههایاصلیبازنشستگانمطرحشد.بهدنبالاینخواستهدرقوانین
بودجهسالهای1395تا1398دولتردیفبودجهایرابهطورخاصبهموضوعهمسانسازی
یابهعبارتدقیقترمتناسبسازیحقوقبازنشستگانکشوریولشکریاختصاصدادتااینکه
درنهایتدرمهرماهسال1399ودرراستایاجرایماده30قانونبرنامهششمتوسعهسیاست
متناسبسازیحقوقبازنشستگیبهصورتکاملبرایدوصندوقلشکریوکشوریبهاجرا
درآمد.درنتیجهاجرایاینسیاستودرکنارافزایشسنواتی،حقوقحقوقبگیرانصندوق
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بازنشستگیکشوریبهطورمیانگیندرسال1399نسبتبهسال1398باافزایش86درصدی
همراهشد)مقایسهبرمبنایمقطعآبانماه(.اینافزایشحقوق،ازجنبههایمختلفمیتواند
موردارزیابیقراربگیردکهدراینگزارشبهتأثیرآنبرکفایتمزایاپرداختهشدهاست.هرچند
دراجرایسیاستمتناسبسازیبرمسئلهعدالتتأکیدشدهاست)رجوعشودبهبخش1-2
باچندشاخص گزارش(بااینحالسیاستهایمربوطبهصندوقهایبازنشستگیعموماً
بسیارمهمموردسنجشقرارمیگیرند؛شاخصهاییمانندکفایتمزایا،پایداریمالی،انسجام
اجتماعیوبرابریجنسیتیازجملهاینمواردهستند،ازاینروارزیابیسیاستمتناسبسازیبا
معیارکفایتمزایابهدورازمنطقارزیابیسیاستهایبازنشستگینیستوازاینزاویهمیتوان

تمامیسیاستهایاعمالشدهبرصندوقهاراموردبررسیقرارداد.
درگزارشحاضروپسازمقدمهابتدامنظورازدومفهوممهمبهکاررفتهدراینگزارش،
متناسبسازیحقوقبازنشستگیباتعابیرمختلفآنوکفایتمزایا،بهطورمختصرتوضیح
دادهشدهاست.ازآنجاییکهمحاسباتگزارشباتوجهبهتفکیکاستانیحقوقبگیرانانجام
گرفته،دربخشسومنماییکلیازوضعیتحقوقبگیرانصندوقبازنشستگیکشوریدر
هراستانارائهشدهاست.بخشچهارمگزارشبهبررسیکفایتمزایابرمبنایخطفقر
بامعیارمخارجمتوسطبررسیشده استانیاختصاصداردودربخشپنجمکفایتمزایا
است.دربخشششموباتوجهبهاهمیتمسکندرسبدمخارجخانوار،بررسیشدهکهاگر
اندازهبهبهبودکفایتمزایا حقوقبگیرانصندوقمالکمسکنباشند،اینمالکیتتاچه
خواهدانجامید.درنهایتدربخشهفتموآخراینگزارشنتایجبررسیهاخالصهشدهاست.
شایانذکراستاینگزارشبرمبنایمحاسباتمرکزپژوهشهایمجلسازخطفقر،
و درمحاسبات تغییری وهر است تهیهشده خانوار وهزینه تورم از آمار دادههایمرکز
نمونههایآماریمربوطبهاینمحاسباتپایهمیتواندنتایجگزارشحاضررانیزتغییردهد.
درحوزه وکاملتری تکمیلی کارشناسانمطالعات دقیقترسایر بررسیهای با است امید

سیاستهایبازنشستگیووضعیتبازنشستگانکشوردردستورکارقرارگیرد.
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به تعالیسازمانی برنامهریزیو ادارهکل ازهمراهی ازآغازگزارشالزماست پیش
ویژهسرکارخانمزهراابراهیمپوردرتمهیداطالعاتودادههایموردنیازسپاسگزاریشود.

2- تعریف مفاهیم 

پیشازوردبهبحثآماریالزماستدرابتدادرخصوصدومفهوممهمبهکاررفتهدراینگزارش
توضیحاتیارائهشود:متناسبسازیحقوقبازنشستگیوکفایتمزایا.درادامه،ایندومفهومبه

اعتباریکهدراینگزارشمورداستفادهقرارگرفتهاندبهطورمختصرتشریحمیشوند.

2-1- متناسب سازی حقوق بازنشستگی

مؤسسهراهبردهایبازنشستگیصبادرگزارششماره)54(خودمروریبرمباحثمربوط
در است. داشته بازنشستگی حقوق متناسبسازی جدیدتر عبارت به یا همسانسازی به
بازنشستگیدارد،خواستههای برهمسانسازیحقوق تاریخی یادشدهکهمروری گزارش

بازنشستگاندر5سطحتقسیمبندیشدهاستکهعبارتانداز:
همسانسازیحقوقبهصورتغیرپلکانی:دراینحالتبازنشستگانخواستارحفظ●

فاصلهحقوقخودباحداقلحقوقوافزایشمتناسبحقوقبازنشستگیهستند.
حالت● این در دستگاه: یک در جدید و قدیم بازنشستگان حقوق همسانسازی

بازنشستگانقدیمبهدنبالدریافتییکسانبابازنشستگانجدیدیهستندکهدر
دورهاشتغالدریکدستگاهیکسانوباشرایطیکسانفعالیتمیکردهاند.

همسانسازیحقوقبازنشستگانبیندستگاهها:دراینحالتخواستهبازنشستگان●
آن خواسته این دلیل دستگاههاست. همه بین بازنشستگان حقوق همسانشدن
استکهبرخیدستگاههادرزماناشتغالبرایکارکنانخودامتیازاتخاصدرنظر
گرفتهاندواینامتیازاتدرزمانبازنشستگیدرمحاسبهمستمریلحاظمیشودکه
درنتیجهآنگاهبینبازنشستگاندستگاههایمختلف)باشرایطاشتغالیکسان(،

اختالفحقوقبهوجودمیآید.
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بازنشستگان● خواسته حالت این در شاغالن: و بازنشستگان حقوق همسانشدن
تناسبحقوقبازنشستگیباشاغالنفعلیاست.دراینزمینهبایدتوجهداشتبه
دلیلباالبودننرخجایگزینیدرصندوقبازنشستگیکشوریتفاوتاندکیبین
این در اما دارد، وجود بازنشستگیوی حقوق و فرد مشمولکسرکسور حقوق
مطالبهبازنشستگانخواستارتناسبحقوقبازنشستگیباحقوقشاغلفعلی)ونه

حقوقاشتغالفرددرزمانبازنشستگی(هستند.
این● در خاص: دستگاههای در شاغالن با بازنشستگان حقوق همسانسازی

دولت بازنشسته و شاغل بین تفاوت که هستند آن خواستار بازنشستگان حالت
درهمهدستگاههاازبینرفتهوبرایبازنشستگانشرایطیمشابهشاغالنبرخی

دستگاههایخاص،مانندوزارتنفت،برقرارشود.
بررسیدستورالعملاجراییمتناسبسازیحقوقبازنشستگانکشوریولشکریدرمهرماه
سال1399نشانمیدهداینهمسانسازیمطابقباخواستهسطحچهارم-تناسببینحقوق
بازنشستگانباشاغالنفعلی-پیشبردهشدهاست.براساسایندستورالعملحقوقبازنشستگان
درهرطبقه/گروهشغلییادرجه/رتبهمصوبونظایرآنفارغازسالبازنشستگیآنانمتناسب
باسنواتخدمتنبایداز90درصدمیانگینحقوقمشمولکسوربازنشستگیشاغالن30سال
خدمتهمترازمشترکهمانصندوقکمترباشد.استناداینمصوبهنیزماده30قانونبرنامهششم
توسعهبیانشدهکهدرآندولتمکلفاستبررسیهایالزمجهتبرقراریعدالتدرنظام
پرداخت،رفعتبعیضومتناسبسازیدریافتهاوبرخورداریازامکاناتشاغالن،بازنشستگانو

مستمریبگیرانکشوریولشکریسنواتمختلفراانجامدهد.
و شد اجرایی 1399 سال در که متناسبسازی سیاست اصلی هدف توصیف، این با
موضوعگزارشحاضراست،ایجادعدالتبینبازنشستگانوشاغالندولتیاستوشیوه

آنبرابرساختنحقوقبازنشستگانبا90درصدحقوقشاغلهمردهتعیینشدهاست.
شایانتوجهاست،بهدلیلمقایسۀحقوقبازنشستگیپرداختیدرآبان1399باآبان1398



بررسی اثر متناسب سازی حقوق بازنشستگی بر کفایت مزایا      / 5

درگزارشحاضر،اثرهمزمانمتناسبسازیحقوقوافزایشساالنهحقوقبازنشستگیهر
دوبرکفایتمزایابررسیشدهاست.

2-2- کفایت مزایا

تعاریفمختلفوسنجههایمتفاوتیازآنچهبهعنوانکفایتمزایایبازنشستگیمطرحمیشود
وجوددارد.یکیازمهمتریناینتعاریفمربوطبهکمیسیوناروپاستکهدرگزارشهایمتعدد
خودبرایبررسیوضعیتکفایتمزایامورداستنادقرارمیدهد.ایننهاددرگزارشسال2015
خودباموضوعکفایتمستمریبازنشستگیرویکردیچندبعدیرادربررسیکفایتمعرفی
کردکهاینرویکرددرگزارشهایبعدینیزمورداستفادهقرارگرفت.براساساینگزارش
کفایتمزایارامیتوانازسهمنظرموردبررسیقرارداد:1-حمایتازسالمنداندربرابرفقر،
2-حفظسطحدرآمدو3-مدتزمانبرقراریحقوقبازنشستگی.اینسهوجهکهبهعنوان

مثلثکفایتحقوقبازنشستگیمطرحاستدرشکل)1(خالصهشدهاست.

شکل 1- مثلث کفایت حقوق بازنشستگی

منبع:کمیسیوناروپا
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با مزایا کفایت سنجش به مربوط سطوح از هرکدام میشود مشاهده که همانطور
با را بازنشستگی حقوق مزایا کفایت سنجش اول سطح میشوند. ارزیابی ویژه شاخصی
تواناییآندرجلوگیریوکاهشخطرفقر)مثاًلخطروعمقفقردرآمدیومحرومیتشدید
مادی(درزنانومردان65سالهوباالتراندازهگیریمیکند.دربرخیمحاسباتعالوهبر
حقوقبازنشستگیسایرمزایایاجتماعی،درآمدحاصلازکاروسرمایهنیزبرایسالمندان
محاسبهمیشودوکلمنابعدرآمدیخالصازمالیاتبهعنوانمعیارسنجشقرارمیگیرد.

وجهدومکفایتمزایاحفظسطحدرآمداست.برایناساس،کفایتمزایاباظرفیتآن
اندازهگیریمیشود.نرخجایگزینی بازنشستگی از برایجایگزینیدرآمدکسبشدهقبل

عمومیترینشاخصیاستکهبرایاینمنظورتعریفشدهاست.
برخوردار آن از مقررات طبق بگیران مستمری که است بازنشستگی مدت سوم وجه
باید بازنشستگی پایداریسیستمهای ارزیابی نهتنهاهنگام بازنشستگی هستند.مدتزمان
درنظرگرفتهشود،بلکهباظرفیتجایگزینیدرآمدوپیشگیریازفقرنیزتعاملدارد.در
سیستمهایDCوNDCارتباطبینمدتزمانبازنشستگیوکفایتمزایاواضحاستبه
افزایشدورهپرداختحقبیمهوکاهشدورهدریافتمستمریمیتواندمبلغ طوریکه
مستمریباالتریرابرایافرادبههمراهداشتهباشد.درخصوصسیستمهایDBنیززمانی
کهپایداریمالیهدفگذاریشدهاست،سیاستکاهشدوراندریافتمستمریمیتواند
بهعنوانجایگزینکاهشمزایادرپیشگرفتهشود.همچنینبرایمقایسهکفایتمزایا
بیننهادهایبازنشستگیمختلفکهسنمتفاوتیبرایبازنشستگیدارند)یابینکشورهای
مختلفکهامیدبهزندگیمتفاوتیدارند(الزماستبهتفاوتبیندورهپرداختمستمری
توجهشود.درنتیجه،هرسهبعدمثلثمیتوانددرکنارهمتصویربهتریازکفایتمزایابه

دستدهد.
درگزارشپیشروتمرکزبرمقایسهوضعیتکفایتمزایادرصندوقبازنشستگیدر
دومقطعآبان1398و1399است.دلیلانتخابایندومقطعنیزآناستکهاثرسیاست
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مورد مزایا کفایت بر شد، اجرایی 1399 مهرماه در که بازنشستگی حقوق متناسبسازی
بررسیقرارگیرد.ازآنجاییکهدرایندودورهسنبازنشستگیوامیدبهزندگیتفاوتقابل
نرخجایگزینی دارد.درخصوص اهمیت نداشتهاستوجهسومکفایتمزایاکمتر توجهی
مقایسهدادههانشانمیدهدنرخجایگزینیاز99درصددرپاییز1398به106درصددر
.)24 و 20 شماره کشوری، بازنشستگی صندوق آماری )نشریه است رسیده 1399 پاییز
رسیدننرخجایگزینیبهباالی100درصدبرایصندوقکشوریموضوعبااهمیتیاست
کهبررسیآننیازمندگزارشهایمستقلاستاماتنهاازمنظرکفایتمزایاوحفظسطح
درآمد،اینشاخصنشانمیدهدمستمرینسبتبهحقوقمشمولکسرکسورباالتربوده
ودریافتیبازنشستگانپسازبازنشستگینسبتبهحقوقیکهازآنحقبیمهبازنشستگی

کسرشده)ونهکلدریافتیزماناشتغال(افزایشداشتهاست.
بااینوجودوجهمهمکفایتمزایاازمنظرجلوگیریازفقرموضوعیاستکهنیازمند

بررسیهایدقیقتراستکهدربخشهایبعدیگزارشبهآنپرداختهمیشود.

3- نمایی کلی از وضعیت حقوق بگیران به تفکیک استان

پیشازورودبهبحثکفایتمزایاالزماستنگاهیبهآمارکلیحقوقبگیرانصندوقدر
سالهای1398و1399داشتهباشیم.ازآنجاکهدرگزارشحاضرکفایتمزایابهتفکیک
استانمحاسبهشده،دراینبخشنیزاطالعاتبرپایههمینتفکیکدستهبندیشدهاند.
جدول)1(تعدادحقوقبگیرانصندوقومیانگینحقوقآنهارادردومقطعآبان1398و
آبان1399نشانمیدهد.درستونسومجدولسهمهراستانازکلمستمریبگیرانبر

اساساطالعاتسال1399)آبانماه(محاسبهشدهاست.
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جدول 1- تعداد و میانگین حقوق ماهانه حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری به تفکیک 
استان- آبان 1398و 1399-ریال- درصد

استان
میانگین حقوقتعداد مستمری بگیران

13981399
سهم هر استان 

از کل )99(
13981399

درصد تغییر 
میانگین 

86%5.130,011,81455,750,964%73,91075,980آذربایجانشرقی
85%3.430,688,30856,853,076%48,74649,947آذربایجانغربی

86%1.430,616,45656,908,983%20,34921,189اردبیل
87%6.829,954,72756,089,571%99,210101,551اصفهان
87%2.329,608,62855,445,165%33,81434,461البرز
87%0.832,383,57460,564,508%11,45011,910ایالم
85%1.130,734,83756,994,754%15,94716,452بوشهر
85%20.829,963,31355,490,756%307,783309,686تهران

85%1.131,685,18858,523,833%16,07416,930چهارمحالوبختیاری
85%1.131,254,52557,930,251%15,82616,489خراسانجنوبی
85%7.730,578,47956,626,233%111,584115,064خراسانرضوی
84%0.831,216,18257,543,777%11,51712,162خراسانشمالی
85%4.330,490,06556,374,693%62,61364,335خوزستان
85%1.330,025,50855,413,766%18,09518,657زنجان
85%1.329,763,52655,150,437%19,57319,956سمنان

83%1.829,882,51554,767,860%25,94127,370سیستانوبلوچستان
86%6.830,057,74155,899,985%99,400101,241فارس
86%1.229,829,89655,423,432%17,88118,338قزوین
87%1.030,328,67456,738,611%13,99314,550قم

85%1.730,136,56555,693,320%23,74325,026کردستان
85%3.830,284,42656,120,460%54,60555,915کرمان
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استان
میانگین حقوقتعداد مستمری بگیران

13981399
سهم هر استان 

از کل )99(
13981399

درصد تغییر 
میانگین 

85%2.530,442,53856,222,356%36,01736,998کرمانشاه
86%0.932,185,03359,754,514%13,08013,646کهگیلویهوبویراحمد

86%2.130,388,23756,660,969%30,08631,112گلستان
86%4.629,813,01755,452,705%67,91869,084گیالن
85%2.030,191,44355,974,020%29,31630,218لرستان
87%5.230,256,85556,571,187%75,71077,579مازندران
85%1.929,639,08354,777,573%27,21327,660مرکزی
83%1.129,720,26154,316,079%15,96916,737هرمزگان
85%2.330,105,82455,834,532%33,83435,012همدان
88%1.731,070,28258,364,985%24,91825,361یزد

86%10030,217,33456,094,503%1,456,1151,490,616کل کشور

منبع:اطالعاتصندوقبازنشستگیکشوریومحاسباتپژوهش

همانطورکهارقامجدولنشانمیدهداستانتهرانبا20.8درصدبیشترینسهمرااز
تعدادکلحقوقبگیرانصندوقدراختیاردارد.استاناصفهانبا8درصدواستانخراسان
رضویبا7.7درصدازحقوقبگیرانصندوقبااختالفدرردههایبعدیقراردارند.کمترین
تعدادحقوقبگیراننیزمربوطبهدواستانایالموکهگیلویهوبویراحمد)0.8درصد(است.
بخشدومجدولمیانگینحقوقحقوقبگیرانصندوقبهتفکیکهراستانرابرایدو
دورهآبان1398وآبان1399نشانمیدهد.براساساطالعاتآبان1398استانالبرزبا
میانگینحقوقدومیلیونو960هزارتومانکمترینمیانگینحقوقراثبتکردهواستان
ایالمبامیانگینحقوقبازنشستگیسهمیلیونو238هزارتومانیبیشترینمیانگینحقوق
رادربیناستانهایکشوربهخوداختصاصدادهاست.اختالفبینکمترینوبیشترین
میانگینحقوق277هزارتوماناست.بررسیارقاممربوطبهآبان1399نشانمیدهدرتبه
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اولمیانگینبیشترینحقوقکماکاندراختیارایالمباششمیلیونو56هزارتوماناست،
اماکمترینمیانگینحقوقبرایاستانهرمزگانباپنجمیلیونو431هزارتومانثبتشده
است.اختالفبینکمترینوبیشترینمیانگینحقوقدراستانهادرآبان1399به625هزار

تومانرسیدهاستکهافزایش2.2برابرینسبتبهآبان1398داشتهاست.
ستونآخرجدولدرصدافزایشمیانگینحقوقدراستانهایمختلفرانشانمیدهد،
بوده متناسب تقریبًا مختلف استانهای در حقوق افزایش میشود مشاهده که همانطور
ومیانگینحقوقدرایندودورهبهتفکیکاستانحداقل83درصدوحداکثر88درصد
افزایشداشتهاست.میانگینکلحقوقبازنشستگانکشوریدردومقطعموردنظرنیزاز
سهمیلیونو21هزارتومانبه5میلیونو609هزارتومانرسیدهکهافزایش86درصدی

رانشانمیدهد.
83 ،1399 آبان در میکند مشخص پرداختی حقوق کل اطالعات مقایسه همچنین
هزارو600میلیاردریالحقوقبازنشستگیپرداختشدهکهنسبتبهآبان1398)44هزار
میلیاردریال(با99درصدافزایشهمراهبودهاست.بخشیازاینافزایشحقوقپرداختی
ناشیازافزایشتعدادحقوقبگیرانازیکمیلیونو456هزارنفربهیکمیلیونو490هزار

نفراستوبخشاصلیآنمربوطبهافزایشحقوقدرایندورهزمانی.
هرچندسال1399،سالیباتورمافسارگسیختهبرایاقتصادکشوربودهاستومیانگین
نیز نقطهبهنقطه تورم و رسیده درصد 29 رقم به 1399 آبان به منتهی ماهه 12 تورم
حقوق افزایش که آنجا از اما کرده، ثبت را درصد 45.7 باالی بسیار رقم ماه این برای
بهصورتمیانگینبیشترازاینمیزانتورماستمیتوانانتظارداشتسیاستهایاجراشده
برایمتناسبسازیدرسال1399اثرمثبتیبرکفایتمزایاداشتهباشد.موضوعیکهدر

بخشهایبعدیگزارشموردآزمونقرارمیگیرد.
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4- کفایت مزایا بر مبنای خط فقر 

حفاظت کفایت، معیارهایسنجش ازجمله دادهشد، توضیح دوم بخش در که همانطور
مزایابگیراندربرابرفقراست.هرچندبرایسنجشاینمعیارالزماستتماممنابعدرآمدی
بازنشستگی،عایداتسرمایهوسایرکمکهایاجتماعی(مدنظرقرار ازحقوق افراد)اعم
گیرندامابهدلیلآنکهایناطالعاتبرایبازنشستگانبهصورتواقعیدردسترسنیستدر
اینبخشحقوقپرداختیصندوقبازنشستگیکشوریبهعنوانتنهامعیاردرآمدیدرنظر

گرفتهشدهاست.
مرحلهبعدیتخمینکفایتمزایا،تعیینخطفقراست،کهبرایاینمنظوربهمطالعات
مرکزپژوهشهایمجلسدرسال1395استنادشدهاست.دراینمطالعهخطفقرسرانهبر
اساستقسیمبندیاستانهایکشوربهچهارخوشهمجزامحاسبهشدهاست.جدول)2(این

خوشهبندیومیزانخطفقربراساسهرخوشهرانشانمیدهد.

جدول 2-خط فقر در مناطق شهری در سال 1395

خط فقرماهانهشهر- استانخوشه

خوشهاول

مرکزی-آذربایجانغربی-کردستان-بوشهر-هرمزگان-گیالن-
اصفهان-همدان-زنجان-قزوین-مازندران-گلستان-لرستان-سمنان
-خراسانشمالی-شهرستانتبریز-شهرستاناصفهان-شهرستاناهواز

-سیستانوبلوچستان

4,100,000

خوشهدوم
آذربایجانشرقی-کرمان-ایالم-یزد-اردبیل-خوزستان-خراسان
رضوی-فارس-خراسانجنوبی-چهارمحالوبختیاری-کهگیلویهو

بویراحمد
3,640,000

خوشهسوم
کرمانشاه-البرز-شهرستانشیراز-قم-تهران-شهرستانمشهد-

شهرستانکرمانشاه-شهرستانکرج
5,050,000

خوشه
چهارم

7,690,000شهرستانتهران

منبع:مرکزپژوهشهایمجلس
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برایمحاسبهخطفقردرآبان1398وآبان1399)مقاطعیکهدرآنحقوقبازنشستگی
پرداختیدردسترساست(،ازشاخصقیمتمصرفکنندهاستفادهشدهاست.برایناساس
شاخصقیمتبهتفکیکاستانهاازمرکزآمارایراناستخراجشدهوباتوجهبهآنخطفقر

برایدومقطعموردنظرتخمینزدهشدهاست.
مرحلهنهاییبرایمحاسبهخطفقر،تبدیلخطفقرسرانهبهخطفقرخانواراست.برای
اینمنظورالزماستدرابتداوسعت)بُعد(خانوارمحاسبهشودوباتوجهبهوسعتخانوار،
خطفقرتخمینزدهشود.برایمحاسبهوسعتخانوارنیزازدادههایخامهزینه-درآمدخانوار
درسال1398کهتوسطمرکزآمارتهیهمیشود،استفادهشدهاست.ازآنجاییکهجامعه
خانوار وسعت بازنشستگیکشوریهستند حقوقبگیرانصندوق گزارش این در ما هدف
برایسرپرستسالمند)باالی60سال(مدنظرقرارگرفتهاست.محاسباتنشانمیدهدبر
اساسنمونۀ5709خانواریمرکزآماربرایخانوارهایشهریباسرپرستباالی60سال،
وسعتخانواربهطورمتوسط2.72نفراستکهاینرقمبهخانوار3نفرهتعدیلشدهاست.
پسازاینمرحلهبافرضاینکهنفراولبرابر100درصدخطفقر،نفردومبرابر70
درصدونفراتبعدیبرابر50درصدبهمخارجمعادلباخطفقراضافهمیکنند،خطفقر
خانوارمحاسبهشدهاست)درنتیجهخطفقرخانوار3نفره2.2برابرخطفقرسرانهاست(؛
اینروْشمبنایتبدیلخطفقرسرانهبهخطفقرخانواردرمحاسباتمرکزپژوهشهای
مجلسنیزاست.درنتیجۀتمامیاینتعدیالت،خطفقرخانواربرایخانوارهایباسرپرست

باالی60سالدردودورهزمانیآبان1398وآبان1399تخمینزدهشدهاست.
درجدول)3(خطفقرخانوارومیانگینحقوقپرداختیبهتفکیکاستانبرایدومقطع

آبان1398وآبان1399خالصهشدهاست.
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جدول 3-نسبت میانگین حقوق پرداختی در صندوق بازنشستگی کشوری  به خط فقر )ماهانه( به 
تفکیک استان- آبان 1398 و 1399- ریال-درصد

استان
13981399

خط فقرمیانگین حقوق
نسبت میانگین 
حقوق به خط فقر

خط فقرمیانگین حقوق
نسبت میانگین 
حقوق به خط فقر

215%17555,750,96425,977,600%30,011,81417,101,920آذربایجانشرقی
273%21456,853,07620,788,768%30,688,30814,358,344آذربایجانغربی

269%21156,908,98321,189,168%30,616,45614,518,504اردبیل
243%18656,089,57123,100,220%29,954,72716,073,640اصفهان
190%14555,445,16529,219,300%29,608,62820,353,520البرز
240%19260,564,50825,273,248%32,383,57416,880,864ایالم
233%18656,994,75424,471,260%30,734,83716,533,660بوشهر
118%9155,490,75647,065,876%29,963,31332,820,920تهران

چهارمحال
وبختیاری

31,685,18816,256,240%19558,523,83324,320,296%241

251%19757,930,25123,055,032%31,254,52515,887,872خراسانجنوبی
199%15556,626,23328,419,380%30,578,47919,731,360خراسانرضوی
213%17457,543,77727,060,000%31,216,18217,895,680خراسانشمالی
223%18356,374,69325,283,060%30,490,06516,668,960خوزستان
230%18255,413,76624,056,340%30,025,50816,461,500زنجان
237%18455,150,43723,271,600%29,763,52616,172,860سمنان

سیستانو
بلوچستان

29,882,51517,237,220%17354,767,86026,383,500%208

195%15655,899,98528,697,130%30,057,74119,309,180فارس
223%17955,423,43224,859,120%29,829,89616,696,020قزوین
203%15556,738,61127,930,540%30,328,67419,564,710قم

211%17555,693,32026,347,420%30,136,56517,237,220کردستان
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استان
13981399

خط فقرمیانگین حقوق
نسبت میانگین 
حقوق به خط فقر

خط فقرمیانگین حقوق
نسبت میانگین 
حقوق به خط فقر

267%20856,120,46020,996,976%30,284,42614,582,568کرمان
175%14656,222,35632,174,560%30,442,53820,909,020کرمانشاه

کهگیلویهو
بویراحمد

32,185,03315,231,216%21159,754,51422,502,480%266

216%17756,660,96926,230,160%30,388,23717,165,060گلستان
231%18355,452,70523,966,140%29,813,01716,272,080گیالن
205%16155,974,02027,267,460%30,191,44318,788,660لرستان
240%18356,571,18723,542,200%30,256,85516,569,740مازندران
224%17454,777,57324,453,220%29,639,08317,011,720مرکزی
228%18354,316,07923,830,840%29,720,26116,281,100هرمزگان
219%17755,834,53225,517,580%30,105,82417,020,740همدان
276%21058,364,98521,117,096%31,070,28214,766,752یزد

منبع:محاسباتپژوهشبرمبنایدادههایمرکزپژوهشهایمجلسواطالعاتحقوقبازنشستگانصندوقبازنشستگیکشوری

مشاهدهمیشودکهدرمقطعآبان1398میانگینحقوقپرداختیتنهادراستانتهران
کمترازخطفقربودهاست)91درصدخطفقرخانوار(کهالبتهباافزایشحقوقدرسال
درصد( 118( فقر باالیخط به ماهانه پرداختی حقوق متوسط نیز استان این در ،1399
رسیدهاست.درسایراستانهایکشوردرهردومقطعموردبررسیمیانگینحقوقپرداختی
ماهانهباالترازمیانگینخطفقرخانواربودهاستودرآبان1399ایننسبتدرمقایسهبا
آبان1398بهبودقابلتوجهیداشتهاست.درآبان1398استانآذربایجانغربیبانسبت
میانگینحقوقبهخطفقر214درصدیدررتبهاولاینشاخصدربیناستانهاقراردارد
ودرآبان1399یزدباشاخص276درصدیرتبهنخسترابهخوداختصاصدادهاست.

هرچندنسبتمیانگینحقوقماهانهبهخطفقرشاخصمهمیبرایسنجشوضعیت
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ریسکفقردرمیانحقوقبگیرانصندوقبازنشستگیکشوریاست،امااتکابهمیانگین
استان درخصوص که بهویژه باشد مستمریبگیران تمام واقعی وضعیت گویای نمیتواند
تهرانکهنزدیکیکپنجمجمعیتحقوقبگیرانصندوقراتشکیلمیدهداینشاخص
حکایتازریسکفقربرایحقوقبگیراندارد.ازاینرودرکنارشاخصمقایسهمیانگینها
الزماستبهطوردقیقتعدادافرادیکهحقوقبازنشستگیآنهاکمترازخطفقراستو
درنتیجهریسکفقرباالتریدارند،موردبررسیقرارگیرد.جدول)4(نتایجاینمحاسبهرا

برایهردومقطعآبان1398و1399نشانمیدهد.

جدول 4-تعداد و نسبت حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری با حقوق کمتر از خط فقر 
)ماهانه( به کل حقوق بگیران به تفکیک استان- آبان 1398 و 1399-نفر-درصد

استان

13981399

تعداد کل 
حقوق بگیران

افراد با حقوق کمتر از خط فقر
تعداد حقوق 

بگیران

افراد با حقوق کمتر از خط فقر

تعداد
سهم از کل

حقوق بگیران استان
تعداد

سهم از کل
حقوق بگیران استان

0.1%1.275,98052%73,910883آذربایجانشرقی
0%049,9478%48,7468آذربایجانغربی

0%021,1897%20,3493اردبیل
0%0.3101,55116%99,210312اصفهان
1.4%5.334,461486%33,8141,791البرز
0.1%1.211,91013%11,450133ایالم
0%0.816,4525%15,947132بوشهر
32.5%82.6309,686100,561%307,783254,352تهران

0%0.716,9304%16,074117چهارمحالوبختیاری
0%0.516,4893%15,82677خراسانجنوبی
0.7%3.7115,064762%111,5844,106خراسانرضوی
0.3%1.812,16240%11,517208خراسانشمالی
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استان

13981399

تعداد کل 
حقوق بگیران

افراد با حقوق کمتر از خط فقر
تعداد حقوق 

بگیران

افراد با حقوق کمتر از خط فقر

تعداد
سهم از کل

حقوق بگیران استان
تعداد

سهم از کل
حقوق بگیران استان

0%164,33522%62,613622خوزستان
0%0.718,6576%18,095133زنجان
0%0.419,9565%19,57369سمنان

0.4%1.527,37099%25,941382سیستانوبلوچستان
1%3.6101,241969%99,4003,576فارس
0%0.718,3389%17,881131قزوین
0.7%4.114,550103%13,993577قم

0.2%1.325,02655%23,743308کردستان
0%055,91516%-54,605کرمان
3.1%5.336,9981,161%36,0171,921کرمانشاه

0%013,6461%13,0804کهگیلویهوبویراحمد
0.2%1.131,11251%30,086317گلستان
0%0.669,08411%67,918401گیالن
0.6%3.930,218189%29,3161,147لرستان
0%0.777,57915%75,710559مازندران
0%127,6608%27,213272مرکزی
0%1.116,7372%15,969173هرمزگان
0%1.135,01217%33,834374همدان
0%025,3614%24,9181یزد

7%18.81,490,616104,700%1,456,115273,089کل کشور

منبع:محاسباتپژوهشبرمبنایدادههایمرکزپژوهشهایمجلسواطالعاتحقوقبازنشستگانصندوقبازنشستگیکشوری
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جدول)4(نشانمیدهدکهدرآبان1398تعداد273هزارنفر)نزدیکبه19درصد(
ازحقوقبگیرانصندوقبازنشستگیکشوریحقوقیکمترازخطفقراستانخودداشتهاندکه
93درصداینتعدادمربوطبهاستانتهراناست.اعدادستونچهارمجدولنشانمیدهداز
کلحقوقبگیراناینصندوقدراستانتهراندرآبان1398حقوق82.6درصدآنهاکمتراز
خطفقرایناستانبودهاست.باافزایشحقوقدرسال1399ایننسبتبهبودیافتهوتعداد
بازنشستگانیکهحقوقماهانهآنهاکمترازخطفقراستانیاستبه104هزارو700نفر
کاهشپیداکردهاست؛96درصداینتعداد)100هزارو561نفر(مربوطبهاستانتهران
ازخط آبان1398تعدادحقوقبگیراناستانتهرانکهدریافتیکمتر با است.درمقایسه
فقرداشتهانداز82.6درصدبه33درصدکاهشیافتهاست.پسازتهراناستانکرمانشاه

باالترینتعدادونسبتافرادباحقوقکمترازخطفقررابهخوداختصاصدادهاست.
دردواستانکرمانویزدتعدادافرادباحقوقکمترازخطفقردرآبان1399نسبتبه
آبان1398بیشترشدهکهبررسیدقیقترآمارهانشانمیدهداینتعدادعمومًامربوطبه
پروندههاییباحقوقکمترازحداقلمصوبهستندودرزمرهخطاهایپروندهایقرارخواهند
گرفت.باتوجهبهاینتبصرهمیتواننتیجهگرفتکهدرتماماستانهاتعدادافرادیکهدر
معرضخطرفقرقرارداشتهاندکاهشیافتهودرتمامیاستانهابهجزتهران،کرمانشاه،
فارسوالبرز،درآبان1399کمترازیکدرصدحقوقبگیرانریسکفقررامتحملشدهاند.
به نزدیک 1399 و 1398 سالهای در غیررسمی آمار بر بنا که است توجه شایان
یکسومجمعیتکشور)33درصد(زیرخطفقرقرارداشتهاندکهمقایسهاینرقمباآمار
مربوطبهصندوقبازنشستگیکشورینشانمیدهدحقوقبگیراناینصندوقنسبتبه
کلجامعهازوضعیتنسبیبهتریبرخوردارهستندبااینوجودوضعیتحقوقبگیراندر

استانهاییباهزینهباالتر،نیازمندتوجهبیشتراست.
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5- کفایت مزایا بر مبنای هزینه متوسط

هرچندکفایتمزایاباشاخصفقرسنجیدهمیشود،امامعیاردیگریکهمیتوانبرمبنای
آنسطحمکفیبودنحقوقبازنشستگیرابررسیکرد،مقایسهآنبامخارجیاستکه
یکخانواربهطورمعمولوفارغازنیازهایحداقلیباآنروبهروست.برایاینمنظوردر
اینبخشحقوقبازنشستگیبامتوسطمخارجخانوارمقایسهشدهاست.ازآنجاکهعمومًا
بینمخارجخانوارهاییباسرپرستسالمندوخانوارهایباسرپرستغیرسالمندتفاوتوجود
دارد1بااستفادهازدادههایهزینه-درآمدخانوار،مخارجماهانهبراییکخانوارباسرپرست
سالمند)باالی60سال(محاسبهشدهاست.جدول)5(نسبتمیانگینحقوقبازنشستگیدر

هراستانرابهمیانگینمخارجخانوارسالمنددرهماناستاننشانمیدهد.

جدول 5- نسبت میانگین حقوق حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری به متوسط هزینه 
خانوار )ماهانه( به تفکیک استان- آبان 1398 و 1399- ریال-درصد

استان
13981399

متوسط هزینهمیانگین
نسبت میانگین 

به هزینه
متوسط هزینهمیانگین

نسبت میانگین 
به هزینه

157%10955,750,96435,529,326%30,011,81427,520,779آذربایجانشرقی
173%11756,853,07632,929,368%30,688,30826,259,464آذربایجانغربی

201%13656,908,98328,350,543%30,616,45622,446,986اردبیل
130%8956,089,57143,055,765%29,954,72733,822,282اصفهان
98%6855,445,16556,711,952%29,608,62843,860,752البرز
200%14060,564,50830,208,972%32,383,57423,184,169ایالم
168%11456,994,75433,955,974%30,734,83726,863,903بوشهر
62%4455,490,75689,096,030%29,963,31367,805,198تهران

171%11958,523,83334,298,630%31,685,18826,546,927چهارمحالوبختیاری

1.رجوعشودبهکتابخانوارهایسالمندچگونههزینهمیکنند،موسسهراهبردهایبازنشستگیصبا:
https://saba-psi.ir/3557
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استان
13981399

متوسط هزینهمیانگین
نسبت میانگین 

به هزینه
متوسط هزینهمیانگین

نسبت میانگین 
به هزینه

238%16357,930,25124,337,033%31,254,52519,132,887خراسانجنوبی
134%9156,626,23342,180,163%30,578,47933,636,494خراسانرضوی
163%11557,543,77735,237,067%31,216,18227,189,095خراسانشمالی
120%8356,374,69347,052,426%30,490,06536,731,012خوزستان
157%10855,413,76635,323,133%30,025,50827,857,360زنجان
196%13455,150,43728,157,406%29,763,52622,241,237سمنان

125%8854,767,86043,961,787%29,882,51533,868,866سیستانوبلوچستان
136%9355,899,98541,227,371%30,057,74132,309,852فارس
163%11255,423,43234,059,307%29,829,89626,588,062قزوین
145%9956,738,61139,263,006%30,328,67430,674,224قم

154%10655,693,32036,193,365%30,136,56528,476,291کردستان
211%14856,120,46026,568,750%30,284,42620,437,500کرمان
136%9656,222,35641,280,168%30,442,53831,876,577کرمانشاه

172%11959,754,51434,753,983%32,185,03327,045,901کهگیلویهوبویراحمد
138%9656,660,96941,205,687%30,388,23731,575,239گلستان
153%10555,452,70536,274,600%29,813,01728,339,531گیالن
177%12355,974,02031,635,802%30,191,44324,485,915لرستان
125%8456,571,18745,108,403%30,256,85535,885,762مازندران
161%10954,777,57334,083,632%29,639,08327,093,507مرکزی
149%10954,316,07936,452,480%29,720,26127,223,660هرمزگان
130%9055,834,53243,075,381%30,105,82433,469,605همدان
198%13358,364,98529,470,651%31,070,28223,352,338یزد

113%50,147,687  56,094,503  78%38,874,176  30,217,334  کل کشور

منبع:محاسباتپژوهشبرمبنایدادههایهزینه-درآمدخانوارمرکزآمارواطالعاتحقوقبازنشستگانصندوقبازنشستگیکشوری
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چنانچهمشاهدهمیشودنسبتمیانگینحقوقبهمیانگینهزینههادراستانهایمختلف
بایکدیگرتفاوتقابلمالحظهایدارد،بهطوریکهدرآبان1398میانگینحقوقدراستان
خراسانجنوبی163درصدهزینههاودراستانتهران44درصدهزینههابودهاست.ازآنجا
کهمیانگینحقوقدراستانهایمختلفنزدیکبهیکدیگراست)جدول1(،دلیلاصلیاین
تفاوترامیتواندرمخارجماهانهخانوارهاردیابیکردبهطوریکهدراستانتهرانمخارج
زندگیبرایسال1398ششمیلیونو780هزارتومانتخمینزدهشدهکهاینرقمبرای
خراسانجنوبییکمیلیونو900هزارتوماناست.البتهبایدایننکتهراموردتوجهقرار
دادکهاینتفاوتمیتواندناشیازاختالفدرهزینههابرایسبکزندگییکسان)برای
مثالتفاوتقیمتمسکنباکیفیتیکساندرنواحیمختلف(یاتفاوتدرسبکزندگی
)هزینههایباالتربهدلیلاستفادهازامکاناتباالتر(باشد؛تعیینسهمهریکازاینعوامل

نیازمنداطالعاتتکمیلیازکیفیتزندگیاستکهمدنظراینگزارشنبودهاست.
رضوی، خراسان تهران، البرز، اصفهان، استان 12 در آبان1398 مقطع در درنهایت،
خوزستان،سیستانوبلوچستان،فارس،قم،کرمانشاه،گلستان،مازندرانوهمدانمیانگین
با استانها سایر برای و بوده سالمند خانوار مخارج میانگین از کمتر بازنشستگی حقوق

میانگینحقوقپرداختیامکانپوششمخارجمتوسطبرایخانواروجودداشتهاست.
بخشدومجدولاطالعاتمربوطبهآبان1399رانشانمیدهد.مشخصاستکه
بر قابلمالحظهای تأثیر متناسبسازی( و )افزایشساالنه درسال1399 افزایشحقوق
کفایتمزایاازمنظرمخارجمتوسطداشتهاستبهطوریکهدرتماماستانهابهجزتهران
والبرزمیانگینحقوقازمیانگینمخارجماهانهباالتراست؛درمورددواستانتهرانوالبرز
نیزهرچندهنوزمیانگینحقوقپایینترازمیانگینهزینههااستاماایننسبتدرمقایسهبا

آبان1398بهبودقابلتوجهیپیداکردهاست.
بدوندرنظرگرفتنتفاوتهایاستانینیزدرآبان1398متوسطحقوقپرداختیصندوق
78درصدازمتوسطهزینههایخانوارباسرپرستسالمندرادرکلکشورپوششدادهکه
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ایننسبتبرایآبان1399به113رسیدهاست.
بااینوجود،همانطورکهدربخشقبلتوضیحدادهشد،تکیهبراعدادمیانگینمیتواند
برایارزیابیواقعیوضعیتعمومحقوقبگیرانگمراهکنندهباشدوازاینروالزماستدر
کنارمقایسهمیانگینهابهطورمشخصبررویدریافتیتکتکحقوقبگیراننیزتمرکز

داشت)جدول)6((.

جدول 6-تعداد و نسبت حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری با حقوق کمتر از متوسط 
مخارج خانوار )ماهانه( به کل حقوق بگیران به تفکیک استان- آبان 1398 و 1399-نفر-درصد

استان

13981399

کل حقوق 
بگیران

افراد با حقوق کمتر از متوسط 
هزینه

کل حقوق 
بگیران

افراد با حقوق کمتر از متوسط 
هزینه

تعدادتعداد
درصد از حقوق 
بگیران استان

تعدادتعداد
درصد از حقوق 
بگیران استان

5%3675,9803,822%73,91026,875آذربایجانشرقی
3%1949,9471,454%48,7469,085آذربایجانغربی

1%621,189150%20,3491,301اردبیل
13%85101,55113,625%99,21084,746اصفهان
63%9734,46121,576%33,81432,719البرز
2%711,910224%11,450795ایالم
3%2516,452544%15,9473,972بوشهر
97%98309,686299,837%307,783302,266تهران

3%1916,930498%16,0743,109چهارمحالوبختیاری
0%316,4893%15,826419خراسانجنوبی
12%81115,06413,354%111,58490,592خراسانرضوی
3%2612,162402%11,5172,945خراسانشمالی
21%8964,33513,744%62,61355,876خوزستان
4%4018,657792%18,0957,288زنجان
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استان

13981399

کل حقوق 
بگیران

افراد با حقوق کمتر از متوسط 
هزینه

کل حقوق 
بگیران

افراد با حقوق کمتر از متوسط 
هزینه

تعدادتعداد
درصد از حقوق 
بگیران استان

تعدادتعداد
درصد از حقوق 
بگیران استان

1%719,956134%19,5731,353سمنان
18%8427,3704,971%25,94121,707سیستانوبلوچستان

10%77101,24110,210%99,40076,745فارس
3%3218,338607%17,8815,642قزوین
7%6114,5501,083%13,9938,497قم

5%4225,0261,204%23,7439,869کردستان
0%555,915155%54,6052,668کرمان
10%7036,9983,546%36,01725,336کرمانشاه

4%1913,646495%13,0802,434کهگیلویهوبویراحمد
8%7031,1122,570%30,08620,986گلستان
4%4269,0842,767%67,91828,274گیالن
3%1430,2181,007%29,3164,174لرستان
16%9077,57912,403%75,71067,772مازندران
4%3327,6601,105%27,2138,924مرکزی
6%3816,7371,034%15,9696,062هرمزگان
13%8235,0124,666%33,83427,802همدان
1%825,361265%24,9181,916یزد

28%651,490,616418,247%1,456,115942,149کل حقوق بگیران

صندوق بازنشستگان حقوق اطالعات و آمار مرکز خانوار هزینه-درآمد دادههای مبنای بر پژوهش محاسبات منبع:
بازنشستگیکشوری

از کمتر دریافتی حقوقبگیران، درصد 65 به نزدیک 1398 آبان در میشود مشاهده
متوسطمخارجخانوارباسرپرستسالمندداشتهاندکهدر8استاناصفهان،البرز،تهران،
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خراسانرضوی،خوزستان،سیستانوبلوچستان،مازندرانوهمداناینرقمبهبیشاز80
درصدحقوقبگیراناستانمیرسید.تهرانوالبرزبهترتیبباارقام98و96درصددرصدر
قراردارندکهنشانمیدهدتقریبًاتمامحقوقبگیراندرایندواستانحقوقیکمترازمتوسط

هزینههاداشتهاند1.
افزایشحقوقدرسال1399ایننسبترابهصورتچشمگیریبهبوددادهاستبهطوری
کهنسبتحقوقبگیرانبادریافتیکمترازمتوسطهزینهاز65درصدبه28درصدکاهش
یافتهاست.درسطحاستاننیزتغییراتقابلتوجهاستوبهجزدواستانالبرزوتهراندرسایر
استانهاکمتراز20درصدحقوقبگیرانباحقوقکمترازمخارجمتوسطدرگیرهستند.برای
درکبهتراینروندکافیاستدواستانالبرزوتهرانراازمحاسباتخارجکنیم.دراینحالت
درآبان1398درسایراستانها56درصدحقوقبگیران،دریافتیکمترازمخارجداشتهاندکهدر
آبان1399ایننسبتبه8درصدکاهشیافتهاست.بااینوجوددراستانتهرانحتیافزایش

حقوقدرسال1399نتوانستهایننسبتراباتغییرقابلتوجهیهمراهکند.

6- کفایت مزایا با توجه به هزینه مسکن

بررسیاجزایسبدمخارجخانوارنشانمیدهدکهیکیازمهمتریناقالماینسبدمربوطبه
مخارجمسکناست،بهطوریکهسهماینبخشازمخارجدرکلسبدخانواربرایاستانیمانند
تهراندرسالهایگذشتهبه50درصدنیزرسیدهاست.ازاینرو،درصورتیکهخانواریبتواند
مسکنملکیدراختیارداشتهباشداینامکانراداردکههزینههایخودرابهمیزانقابلتوجهی
کاهشدهد.اینموضوعازمنظرکفایتحقوقبازنشستگیاهمیتفراوانیدارد.همانطورکه
گفتهشددربررسیکفایتمزایاازمنظرجلوگیریازفقر،درآمدحاصلازداراییافرادنقشدارد
درنتیجهاگرشرایطافراددرزماناشتغالبهگونهایباشدکهبتوانندبخشیازدرآمدخودرادرقالب

1.دراینبرابطهبایدتوجهداشتکهخانوارهامنابعدرآمدیگوناگونیدارندوحتیبرایخانوارهاییکهسرپرستآنها
شاغلاستنیزکمتراز50درصدهزینههاازمحلدرآمدناشیازشغلیاحقوقبگیریتأمینمیشودومنابعدیگر
درآمدیسهممهمیدرتأمینمخارجخانوارهاصرفنظرازشاغلیابازنشستهداردوبایدبرایمقایسهدقیقترسایر

منابعدرآمدیخانوارهایبازنشستهراموردبررسیقرارداد.
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مسکنپساندازکنندمیتواننددردورانسالمندیبخشیازهزینههاراازاینطریقپوششدهند1.
برهمینمبنا،دراینبخشازگزارشفرضشدهخانواردارایمسکناستودرنتیجه
مخارجمسکناحتسابیازکلسبدهزینهایحذفشدهوسپسهزینهخالصخانواربدون
محاسبهمخارجمسکنبامیانگیندرآمدمقایسهشدهاست.اطالعاتاینمحاسبهبهتفکیک

استاندرجدول)7(خالصهشدهاست.
ارقامجدولنشانمیدهدبالحاظکردنمالکیتمسکْنکفایتمزایاافزایشپیدامیکند
واینافزایشبرایاستانتهرانبیشازسایراستانهاست؛بهطوریکهنسبتمیانگین
حقوقماهانهبهمیانگینهزینهدرآبان1398از44درصدبه101درصدوبرایآبان1399
به145درصدمیرسد.مقایسهاینرقمباارقامجدول)3(نشانمیدهددرصورتیکهفرد
دارایمسکنباشدکفایتمزایاحتیدرمقایسهباخطفقر،باالترخواهدبود.درجدول)3(
مزایایبازنشستگیدرشهرتهرانمعادل91درصدخطفقردرآبان1398بوددرحالیکه
میانگینحقوقنسبتبهمخارجخانواردرصورتیکهخانواردارایمسکنباشد101درصد
است.بررسیدقیقترنشانمیدهدباحذفهزینههایمسکنبرایخانوارهایباسرپرست
سالمنددراستانتهرانهزینهخانوارنزدیکبه60درصدکاهشپیدامیکندوبهتناسب
آنکفایتمزایاافزایشمییابد.اینموضوعباردیگراهمیتمسکنرادرسبدخانوارنشان
میدهد.درمقیاسکشورینیزدرصورتیکهمالکیتمسکنموردتوجهقرارگیردحقوق
بازنشستگیبهطورمتوسط131درصدازهزینههارادرسال1398و190درصدرادرسال
1399)مقطعآبان(پوششمیدهد،کهدرمقایسهباوضعیتیکهخانواراجباربهپرداخت

واقعیمخارجمسکندارد،سطحکفایتباالتریرانمایندگیمیکند.

1.برایاشناییباشیوهمحاسبهمخارجمسکنملکیرجوعشودبهگزارشبررسیکفایتمزایایبازنشستگیبادر
نظرگرفتنمالکیتمسکنبرایسالمندان:

https://saba-psi.ir/5254
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جدول 7- نسبت میانگین حقوق حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری به متوسط هزینه خانوار 
)ماهانه( بدون هزینه مسکن به تفکیک استان- آبان 1398 و 1399- ریال-درصد

استان
13981399

میانگین
هزینه بدون 

مسکن
نسبت میانگین 

به هزینه
میانگین

هزینه بدون 
مسکن

نسبت میانگین 
به هزینه

210%14655,750,96426,537,285%30,011,81420,625,043آذربایجانشرقی
254%17256,853,07622,340,432%30,688,30817,822,065آذربایجانغربی

269%18256,908,98321,122,601%30,616,45616,813,360اردبیل
194%13256,089,57128,849,643%29,954,72722,766,934اصفهان
162%11155,445,16534,283,660%29,608,62826,687,481البرز
268%18560,564,50822,620,103%32,383,57417,533,485ایالم
242%16456,994,75423,505,389%30,734,83718,756,390بوشهر
145%10155,490,75638,224,043%29,963,31329,698,840تهران

224%15558,523,83326,108,851%31,685,18820,493,875چهارمحالوبختیاری
316%21657,930,25118,303,481%31,254,52514,480,958خراسانجنوبی
198%13456,626,23328,617,346%30,578,47922,812,219خراسانرضوی
219%15357,543,77726,241,344%31,216,18220,343,034خراسانشمالی
156%10756,374,69336,180,432%30,490,06528,431,780خوزستان
211%14555,413,76626,282,657%30,025,50820,761,225زنجان
277%18855,150,43719,930,538%29,763,52615,843,983سمنان

169%11854,767,86032,471,590%29,882,51525,242,591سیستانوبلوچستان
229%15855,899,98524,411,792%30,057,74119,069,239فارس
239%16355,423,43223,180,694%29,829,89618,251,960قزوین
217%14756,738,61126,206,533%30,328,67420,607,552قم

210%14455,693,32026,520,747%30,136,56520,907,732کردستان
286%20056,120,46019,640,628%30,284,42615,136,718کرمان
198%13856,222,35628,373,165%30,442,53821,986,154کرمانشاه
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استان
13981399

میانگین
هزینه بدون 

مسکن
نسبت میانگین 

به هزینه
میانگین

هزینه بدون 
مسکن

نسبت میانگین 
به هزینه

236%16259,754,51425,284,454%32,185,03319,899,087کهگیلویهوبویراحمد
196%13656,660,96928,959,896%30,388,23722,409,228گلستان
248%16855,452,70522,345,843%29,813,01717,715,003گیالن
247%17155,974,02022,698,139%30,191,44317,678,860لرستان
175%11756,571,18732,303,970%30,256,85525,882,299مازندران
211%14354,777,57325,927,658%29,639,08320,756,309مرکزی
203%14954,316,07926,738,208%29,720,26119,908,696هرمزگان
211%14555,834,53226,401,697%30,105,82420,770,683همدان
268%17958,364,98521,782,450%31,070,28217,373,955یزد

190%29,516,976 56,094,503  131%23,113,511  30,217,334 کل کشور

براساساستداللیکهدربخشهایقبلبهآناشارهشد،الزماستدرکناربررسی
نسبتمیانگینهاتعدادافرادکمترازخطفقرنیزبهصورتمجزاموردبررسیقرارگیرد.این
اطالعاتدرجدول)8(خالصهشدهاست.برمبنایاینمعیارسنجش،باوجودبهبودکفایت
مزایا،درآبان1398دراستانهایتهران،خوزستان،البرزوسیستانوبلوچستانبیشاز
20درصدحقوقبگیرانبادریافتیکمترازهزینه)باحذفهزینهمسکن(روبهروبودهاند.
درصورتیکهتعدادمطلقافرادباحقوقکمترازهزینهرادراستانهادرنظرداشتهباشیم،
رادارندکهدریافتی بیشترینتعدادحقوقبگیرانی استانهایتهران،خوزستانومازندران
حقوقآنهاکمترازهزینهحتیبدونمخارجمسکنبودهاست.درمقیاسکلی،ازمجموع
حقوقبگیرانصندوقدرآبان1398،معادل21درصدآنهاحتیدرصورتیکهمالکمسکن
متناسبسازی و افزایشحقوق با آبان1399 در داشتهاند. ازهزینه دریافتیکمتر باشند،
ایننسبتبهبودیافتهوتنها2.7درصدازحقوقبگیران،دریافتیکمترازهزینه)درصورت
نامطلوبتری وضعیت نیز اینشاخص در که تهران استان در داشتهاند. مسکن( مالکیت
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نسبتبهسایراستانهاداشتهاست،کمتراز10درصدحقوقبگیراندرصورتیکهمالک
استانهای برای نسبت این میکنند. دریافت ماهانه مخارج از کمتر حقوق باشند مسکن
خوزستان)4.8درصد(سیستانوبلوچستان)4.6درصد(والبرز)3.8درصد(نیزباکاهش
قابلتوجههمراهبودهاست.درکل،اینجدولنیزتأییدمیکنددرصورتمالکیتمسکن
کفایتحقوقبازنشستگیوضعیتبهتریحتیدرمقایسهباخطفقردارد)درآبان1399،
در نسبت این که دارند استان فقر ازخط کمتر درآمدی بگیرانصندوْق حقوق درصد 7
صورتیکهمتوسطهزینهمنهایهزینهمسکنجایگزینخطفقرشود،به2.7درصدکاهش

مییابد(.بهعبارتدیگرنقشمسکندرکفایتمزایارانمیتواننادیدهانگاشت.

جدول 8- تعداد و نسبت حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری با حقوق کمتر از مخارج متوسط 
بدون هزینه مسکن )ماهانه( به تفکیک استان- آبان 1398 و 1399-نفر-درصد

استان

13981399

کل حقوق 
بگیران

افراد با حقوق کمتر از 
متوسط هزینه بدون مسکن

کل حقوق 
بگیران

افراد با حقوق کمتر از 
متوسط هزینه بدون مسکن

تعدادتعداد
درصد از حقوق 
بگیران استان

تعدادتعداد
درصد از حقوق 
بگیران استان

0.2%675,980138%73,9104,080آذربایجانشرقی
0.0%249,9479%48,746939آذربایجانغربی

0.0%121,1897%20,349170اردبیل
0.8%8101,551818%99,2108,111اصفهان
3.8%3234,4611,312%33,81410,846البرز
0.0%211,9104%11,450230ایالم
0.0%316,4524%15,947480بوشهر
9.5%66309,68629,443%307,783202,248تهران

0.1%416,93017%16,074589چهارمحالوبختیاری
0.0%016,4891%15,8263خراسانجنوبی
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استان

13981399

کل حقوق 
بگیران

افراد با حقوق کمتر از 
متوسط هزینه بدون مسکن

کل حقوق 
بگیران

افراد با حقوق کمتر از 
متوسط هزینه بدون مسکن

تعدادتعداد
درصد از حقوق 
بگیران استان

تعدادتعداد
درصد از حقوق 
بگیران استان

0.7%8115,064818%111,5848,704خراسانرضوی
0.2%412,16220%11,517437خراسانشمالی
4.8%3964,3353,066%62,61324,403خوزستان
0.2%518,65730%18,095914زنجان
0.0%019,9564%19,57362سمنان

4.6%2127,3701,248%25,9415,413سیستانوبلوچستان
0.0%3101,24150%99,4003,289فارس
0.0%218,3385%17,881421قزوین
0.2%514,55022%13,993748قم

0.3%525,02667%23,7431,261کردستان
0.0%055,91514%-54,605کرمان
1.0%736,998373%36,0172,433کرمانشاه

0.0%413,6463%13,080486کهگیلویهوبویراحمد
1.0%731,112324%30,0862,006گلستان
0.0%269,08410%67,9181,072گیالن
0.0%330,2188%29,316767لرستان
2.4%1977,5791,877%75,71014,402مازندران
0.1%627,66015%27,2131,529مرکزی
0.4%616,73760%15,969901هرمزگان
0.2%535,01287%33,8341,767همدان
0.0%125,3614%24,918182یزد

2.7%211,490,61639,858%1,456,115298,893کل کشور



بررسی اثر متناسب سازی حقوق بازنشستگی بر کفایت مزایا      / 29

7- جمع بندی و نتیجه گیری

اینگزارشبهبررسیوضعیتکفایتمزایادرصندوقبازنشستگیکشوریدردومقطعآبان1398
وآبان1399پرداختهاست.برایاینمنظورحقوقدریافتیحقوقبگیرانصندوقدردودورهیاد
شدهدرنسبتباچندمعیارهزینهای،مقایسهشد.معیارنخستکهبیشترینارتباطرانیزبامفهوم
کفایتمزایادارد،خطفقربود.ازآنجاکهخطفقربرایاستانهایمختلفکشوربهدلیلتفاوتدر
هزینههایپایهایمتفاوتاست،اینرقمبهصورتاستانیبااستنادبهدادههایمرکزپژوهشهای
مجلسمحاسبهشد.نتایجنشانمیدهددراستانهاییکهخطفقرباالتریدارندریسکفقربرای
حقوقبگیرانصندوقدرسال1398جدیبوده،کهاینریسکباافزایشحقوقدرسال1399
کمترشدهاست.البتهدرهردوسالریسکفقربرایحقوقبگیرانصندوقنسبتبهکلجامعه
کمتربودهاست.معیاردومکهسطحباالتریازکفایتمزایارانمایندگیمیکند،مقایسهحقوق
دریافتیبامتوسطمخارجخانواریبودکهسرپرستسالمنددارد.اینبررسینشانداددرسال
1398تقریباًتمامحقوقبگیراندراستانهایتهرانوالبرزدریافتیکمتریازمتوسطهزینهاستان
داشتهاند؛هرچندایننسبتدرسال1399بهبودیافتهاست)مقطعآبان(.معیارسوممقایسهحقوق
بازنشستگانبامخارجخانواردروضعیتیاستکهفرضشودخانوارمالکمسکناستوهزینهای
برایاجارهمسکننمیپردازد.نتایجاینبررسینشاندادکهدراینحالتشاخصحقوقبهمخارج
نسبتبهدومعیاردیگروضعیتبسیاربهتریپیدامیکندبهطوریکهدرسال1399وپساز

متناسبسازیکمتراز3درصدبازنشستگاندریافتیکمترازمخارجدارند.
باعث 1399 سال در بازنشستگی حقوق متناسبسازی میدهد نشان نتایج مجموع
افزایشکفایتمزایادرمیانحقوقبگیرانصندوقبازنشستگیکشوریشدهاست؛امادر
صورتیکههدفازاینسیاستبهبودوضعیتکفایتمزایاباشد،میتوانسیاستهارابه
صورتهدفمندترپیشبردوبرایمثالبرگروههاییباحقوقکمترومخارجباالترتمرکز
داشتو/یامخارجرابهسمتتأمینمسکنبرایسالمندانهدایتکرد.دراینصورتبا

احتمالباالتریاینسیاستباکاهشفقردرمیانحقوقبگیرانهمراهخواهدبود.
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