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چکیده
در گزارش پیش رو برخی شاخصهای توصیفی آماری (مرکزی و پراکندگی) و شاخصهای

نابرابری برای بازنشستگان و مستمریبگیران صندوق بازنشستگی کشوری بر اساس حقوق
آبانماه  ۱۳۹۹و پس از اجرای همسانسازی محاسبه شده و تغییرات آنها نسبت به حقوق
آبانماه  ۱۳۹۸مورد بررسی قرار گرفته است .پیامد تغییراتی که طی این دوره صورت گرفته،

نابرابری بیشتر در بین حقوقبگیران صندوق بازنشستگی کشوری و افزایش فاصله بین آنها
بوده است.

نتایج این مطالعه نشان میدهد:

● ●نابرابری بین کل حقوقبگیران صندوق بازنشستگی کشوری بر اساس هر سه
شاخص ارزیابی میزان نابرابری (جینی ،کوئینتایل و  )P90/P10افزایش یافته است.

● ●نتایج ارزیابی میزان نابرابری برحسب دستگاه:

○ ○کاهش نابرابری :مجلس شورای اسالمی و وزارت دادگستری و تا حدی وزارت
امور خارجه ،قوه قضائیه و وزارت ارتباطات و فنآوری اطالعات؛

○ ○افزایش نابرابری :وزارتخانههای جهاد کشاورزی ،فرهنگ و ارشاد اسالمی ،علوم،
تحقیقات و فنآوری ،تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،صنعت ،معدن و تجارت ،کشور،

سازمان تبلیغات اسالمی و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و تا حد کمی وزارت

نیرو ،نهاد ریاستجمهوری و وزارتخانههای اقتصاد و دارایی و آموزشوپرورش
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● ●نتایج ارزیابی میزان نابرابری برحسب رسته شغلی:

○ ○کاهش نابرابری :هیئتعلمی ،قضایی ،سیاسی و مقامات و تا حد کمی رستههای
امور اجتماعی ،فنآوری اطالعات و آموزشی و فرهنگی

○ ○افزایش نابرابری :خدماتی ،اداری و مالی ،فنی و مهندسی و بهداشتی و درمانی

● ●میانگین حقوق آبانماه  ۱۳۹۹در همه دهکهای درآمدی نسبت سال قبل ،افزایش
قابل مالحظهای  -از  ۱.۷تا نزدیک به  ۲برابر -یافته است .این نسبت با افزایش

برخورداری دهکها بیشتر شده و دهکهای برخوردارتر را بیشتر منتفع ساخته است.

● ●پراکندگی حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران در دهکهای اول تا هشتم
درآمدی در آبانماه  ۱۳۹۹و پس از همسانسازی نسبت به سال قبل افزایش یافته
و ضریب تغییرات تنها در دو دهک نهم و دهم (گروههای برخوردار از حقوق باالتر)
اندکی کاهش یافته است.

1

مقدمه
دستورالعمل متناسبسازی حقوق بازنشستگان ،وظیفهبگیران و مستمریبگیران صندوق

بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مستند به ماده  ۳۰قانون برنامه
ششم توسعه کشور و بند  ۶تصویبنامه شماره /۷۴۲۶۴ت ۵۸۰۳۶مورخ  ۱۳۹۹/۷/۱هیئت
وزیران برای اجرا از اول مهرماه  1399ابالغ و نخستین حقوق متناسبسازیشده بر اساس

این دستورالعمل در آبانماه همین سال به بازنشستگان ،وظیفهبگیران و مستمریبگیران این

دو صندوق پرداخت شد .به این ترتیب متناسبسازی مستمریها -که در فضای عمومی با
عنوان «همسانسازی» شناخته میشود -تحقق یافت.

ماده  ۳۰برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران ( )۱۳۹۶-۱۴۰۰مصوب :۱۳۹۵

«دولت مکلف است بررسیهای الزم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت ،رفع تبعیض و
متناسبسازی دریافتها و برخورداری از امکانات شاغلین ،بازنشستگان و مستمریبگیران
کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد».
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بند  ۶تصویبنامه شماره /۷۴۲۶۴ت ۵۸۰۳۶مورخ  ۱۳۹۹/۷/۱هیئت وزیران:

متن زیر به ماده  ۳آییننامه اجرایی بندهای الف و ب تبصره  ۱۲قانون بودجه سال

 ۱۳۹۹کل کشور موضوع تصویبنامه شماره /3707ت۵7594هـ مورخ  1399/1/20الحاق
میشود:

تبصره  -۳در اجرای ماده  ۳۰قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و

فرهنگی جمهوری اسالمی ایران -مصوب  -۱۳۹۵و جزء  ۳ماده  ۲۹قانون الحاق موادی

به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (- )۲مصوب  -۱۳۹۳صندوق بازنشستگی

کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفاند عالوه بر افزایش ماده  ۳این
آییننامه ،از محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایهگذاریهای خود و منابع حاصل

از بند (و) تبصره  ۲ماده واحده قانون بودجه سال  ۱۳۹۹کل کشور ،نسبت به برقراری عدالت

در نظام پرداخت و متناسبسازی حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران تحت پوشش خود

با نود درصد ( )%۹۰میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلین همطبقه مشترک

صندوق متناسب با سنوات خدمت ،از شش ماهه دوم سال  ۱۳۹۹اقدام نمایند .دستورالعمل

اجرایی این تبصره مشترکا توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری استخدامی

کشور و با همکاری صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

ظرف یک هفته پس از ابالغ این تصویبنامه تهیه و ابالغ میشود.

همچنان که در این مصوبه -و بنا به نوع تفسیر از ماده مربوطه در قانون برنامه ششم

توسعه -تصریح شده ،هدف اصلی این طرح ،متناسبسازی حقوق مستمریبگیران صندوقهای
بازنشستگی کشوری و لشکری با  ۹۰درصد حقوق شاغالن همرده است .سیاستی که البته برخی

مالحظات فنی نشان میدهد اجرای آن با اصول بیمهای 1مغایرت دارد.

 .1در گزارش شماره  ۵۴از مجموعه گزارشهای موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا (گالب ،سمانه؛ مروری بر قوانین
همسانسازی در صندوق بازنشستگی کشوری) با مطالعه قوانین همسانسازی در صندوق بازنشستگی کشوری و شیوههای
اجرای آن از گذشته ،پنج سطح مختلف از مطالبات همسانسازی یا به بیان فنیتر متناسبسازی شناسایی شده است .در این
مطالعه همسان شدن حقوق بازنشستگان با شاغالن فعلی -که بهعنوان سطح چهارم این مطالبه شناخته شده است -مغایر
اصول بیمهای تشخیص داده شد که در صورت اجرایی شدن شیوه قانونی محاسبه مستمری را تحتالشعاع قرار میدهد.
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عملیاتی کردن هر قانون ،ایده و یا طرح سیاستی همواره میتواند در کنار اهداف ازپیش

تعیینشده با پیامدهای ناخواستهای همراه باشد .یکی از نخستین پرسشها در اجرای چنین

طرحی آن است که این سیاست چه تأثیری بر نابرابری میان خود بازنشستگان و حقوقبگیران
صندوق داشته است؟ در گزارش حاضر صرف ًا پیامدهای طرح همسانسازی بر نابرابری
دستمزد بین حقوقبگیران صندوق بازنشستگی کشوری مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته و اثر
سیاست جدید بر نسبت حقوق پرداختی بازنشستگان با شاغالن همرده خود موردتوجه نبوده

است.

وضعیت نابرابری سطح حقوق بازنشستگان کشوری پیش از اجرای طرح همسانسازی

(بر اساس دادههای مربوط به حقوق شهریور سال  )۱۳۹۸در گزارش شماره  ۷۴از سلسله

گزارشهای مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا 1مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این مطالعه
نشان داد که باوجود اینکه بخش عمده حقوقبگیران صندوق در دامنه نسبت ًا برابر قرار
گرفتهاند ،اما معدود حقوقهای بسیار باال باعث پراکندگی زیاد حقوق در صندوق شدهاند.

در گزارش حاضر و بهمنظور مطالعه اثر افزایش حقوق در سال ( 99ناشی از افزایش ساالنه

و اجرای سیاست متناسبسازی) بر نابرابری ،شاخصهای آماری (مرکزی و پراکندگی) و
شاخصهای نابرابری حقوق در صندوق بازنشستگی کشوری بر اساس حقوق آبانماه ۱۳۹۹
محاسبه و با زمان مشابه سال قبل (آبانماه  )۱۳۹۸مقایسه شده است.

البته تذکر این نکته حائز اهمیت است که تغییرات مقدار و ارزش عددی میزان حقوق را
بهویژه در شاخصهای مرکزی و پراکندگی نمیتوان تمام ًا تحت تأثیر همسانسازی تلقی

و تفسیر کرد؛ چرا که سهم نسبت ًا قابلتوجهی از تغییرات ،ناشی از افزایش حقوق ساالنه،

تغییر ترکیب حقوقبگیران جدیدالورود صندوق و  ...است .درصورتیکه دسترسی به /امکان
محاسبه دادههای حقوق آبانماه  ۱۳۹۹بدون اعمال دستورالعملهای همسانسازی وجود

داشت ،انتساب مفهوم «اثر همسانسازی» به نمرات بهدستآمده ،انطباق بیشتری با واقعیت
 .1گالب .سمانه و قوامی ،نسرین ()۱۳۹۸؛ نابرابری میان حقوقبگیران صندوق بازنشستگی کشوری؛ موسسه راهبردهای
بازنشستگی صبا ،شماره ۷۴
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داشت؛ بااینحال تفاوت نسبت افزایش در گروههای مختلف نسبت به یکدیگر و در مقایسه

با کل درکی از جهتگیری کلی و روندهای گروههای هدف مداخالت جدید سیاستی نشان
میدهد.

در ادامه گزارش برای مرور دقیقتر آنچه در اثر همسانسازی رخ داده است ،شاخصهای

آماری و نابرابری و مقایسه این آمار برحسبها دهکهای درآمدی ،دستگاه و رسته شغلی
نسبت به سال قبل مورد مطالعه قرار گرفته است.

آمارهها و شاخصهای بهکاررفته در این گزارش نیز همانند گزارش «نابرابری میان

حقوقبگیران صندوق بازنشستگی کشوری» 1فراخور موضوع مورد بررسی مورداستفاده قرار
گرفتهاند که در بخش تعاریف مفاهیم گزارش فوق با تفصیل بیشتری به آنها پرداخته شده
است و در این گزارش بهاختصار صرف ًا معرفی میشوند:
● ●آمارههای مرکزی شامل:

○ ○میانگین؛ پرکاربردترین و شناختهشدهترین آمارۀ نماینده مجموعهای از دادهها و
معادل مجموع ارزشها تقسیمبر تعداد آنهاست.

○ ○میانه؛ ارزش عددی مقداری که در وسط مجموعهای از دادهها قرار دارد.
○ ○نما؛ پرتکرارترین ارزش یا مقداری که در یک مجموعه داده رخ میدهد.
● ●آمارههای پراکندگی شامل:

○ ○دامنه تغییرات؛ اختالف بین کوچکترین و بزرگترین داده در یک مجموعه از
دادهها.

○ ○انحراف معیار؛ میانگین فاصله مجموعهای از دادهها از میانگین آن مجموعه.

○ ○ضریب تغییرات؛ از تقسیم مقدار انحراف معیار بر میانگین به دست میآید و
میزان پراکندگی دادهها بهازای یک واحد از میانگین را نشان میدهد.

 .1قابل دانلود از این نشانیhttps://saba-psi.ir/4222 :
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● ●شاخصهای نابرابری شامل:

○ ○شاخص جینی؛ میزان انحراف از برابری کامل در توزیع درآمد و یا ثروت یک
جامعه آماری.

○ ○شاخص کوئینتایل؛ نسبت میانگین حقوق  ۲۰درصد افراد با باالترین حقوق به
 ۲۰درصد افراد با کمترین حقوق.

○ ○شاخص  P90/P10؛ نسبت حد پایین دهک دهم (کمترین حقوق در میان دهک
دارای بیشترین حقوق) به حد باالی دهک اول (بیشترین حقوق در میان دهک

دارای کمترین حقوق).

پیش از آغاز گزارش الزم است از همراهی اداره کل برنامهریزی و تعالی سازمانی

در تمهید اطالعات و دادههای مورد نیاز سپاسگزاری شود .همچنین در این گزارش از

راهنمایی و مشاوره با برخی کارشناسان توانمند و دلسوز صندوق بازنشستگی کشوری
بهویژه سرکار خانم طیبه جلیلی و سرکار خانم زهرا ابراهیمپور ،کارشناسان دفتر برنامهریزی
و تعالی سازمانی ،استفاده شده است که از آنها قدردانی میشود.
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وضعیت کلی حقوقبگیران
آمارههای مرکزی در کل حقوقبگیران

بررسی تغییرات آمارههای مرکزی میزان حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری از
آبانماه  ۱۳۹۸تا آبانماه  ۱۳۹۹نشان میدهد که هر سه شاخص مرکزی مورد مطالعه این
گزارش نزدیک به دوبرابر شدهاند .میانگین حقوق ماهانه طی این بازه زمانی  ۱.۸۶برابر شده

و از حدود سه میلیون تومان به  ۵میلیون  ۶۰۰هزار تومان رسیده است .در آبانماه ۱۳۹۹

حقوق نیمی از حقوقبگیران صندوق بیشتر و نیمی از آنها کمتر از  ۵.۶میلیون تومان بوده
که نسبت به زمان مشابه سال قبل  1.88برابر شده است .بیشترین فراوانی در حقوقهای آبان

 ۱۳۹۹حدود  ۵میلیون و  ۱۹۸هزار تومان (با  30798نفر) بوده که نسبت به آبان سال قبل
 1.95برابر شده است .همان گونه که در جدول زیر نیز مشاهده میشود -همچون محاسبات

مربوط به حقوق سال گذشته -باالتر بودن مقدار میانگین نسبت به میانه حاکی از وجود برخی
مبالغ بسیار باال در این مجموعه است که میانگین را به سمت باالتر سوق میدهد.

جدول  .1تغییرات آمارههای مرکزی حقوق ماهیانۀ بازنشستگان و مستمریبگیران صندوق
بازنشستگی کشوری پیش و پس از همسانسازی

کل حقوقبگیران ()۱۳۹۹
کل حقوقبگیران ()۱۳۹۸

تعداد کل
(نفر)

میانگین حقوق
(ریال)

میانه حقوق
(ریال)

نمای حقوق
(ریال)

1,490,615

56,094,503

54,470,337

51,198,000

1.86

1.88

1.95

1,456,117

نسبت تغییرات پس از همسانسازی

30,217,334

28,941,730

26,298,600

آمارههای پراکندگی در کل حقوقبگیران

پراکندگی میزان حقوق در صندوق بازنشستگی کشوری نشان دهندۀ دامنۀ بسیار وسیع 37

میلیون تومانی  -باتوجه به کمترین و بیشترین حقوق پرداختی -است که نسبت به سال
گذشته ،اگرچه با شیبی بسیار کمتر نسبت به سایر آمارهها ،افزایش یافته است .البته ذکر

نابرابری حقوقبگیران صندوق بازنشستگی کشوری پس از همسانسازی
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این نکته ضروری است که از میان حدود یکونیم میلیون حقوقبگیر صندوق بازنشستگی

کشوری ،تنها  ۳۰نفر کمتر از  1میلیون تومان و حدود  ۶۰۰نفر کمتر  2.5میلیون تومان
دریافت میکنند؛ درحالیکه ،دریافتی بیش از  ۹۵درصد حقوقبگیران کمتر از  7.5میلیون
تومان است .بنابراین همچون سال گذشته معدود حقوقهای بسیار باال و بسیار پایین ،عامل

بروز دامنۀ وسیع چند ده میلیونی مستمریهای پرداختی صندوق شدهاند .بهاینترتیب بیش
از  ۹۵درصد حقوقبگیران صندوق در بازه  ۲.۵تا  ۷.۵میلیون تومان حقوق دریافت میکنند و

دامنه حقوق در میان آنان ،حدود  ۵میلیون تومان است.

در شاخصهای پراکندگی دیگر هم نکات جالب توجهی به چشم میخورد؛ همانطور که

در جدول زیر مشاهده میشود انحراف معیار حقوق در آبان - ۱۳۹۹میانگین میزان فاصله
از میانگین -نسبت به زمان مشابه سال قبل  ۱.۷برابر شده و از کمتر از یک میلیون تومان

به بیش از  1.7میلیون تومان رسیده که حاکی از افزایش پراکندگی حقوق است .بااینحال،
مقایسه ضریب تغییرات بهعنوان شاخص دیگر پراکندگی ،کاهش  ۲درصدی نسبت به سال

قبل را نشان میدهد .ازآنجاکه شاخص ضریب تغییرات در واقع همان انحراف معیار است که
در واحد میانگین مجموعه دادهها مورد بررسی قرار میگیرد ،این تفاوت را میتوان ناشی از
رشد بیشتر میانگین نسبت به انحراف معیار در دو مجموعه داده قلمداد کرد.

درمجموع ،مقایسه پراکندگی این دو مجموعه نشان میدهد که پراکندگی حقوق در سال

 ۱۳۹۹نسبت به سال قبل افزایش بسیار بیشتری پیدا کرده اما پراکندگی نسبی دو مجموعه
(نسبت به میانگین خود مجموعه) تا حدی کاهش یافته است.
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جدول  .2تغییرات آمارههای پراکندگی حقوق صندوق بازنشستگی کشوری
پیش و پس از همسانسازی
کمترین حقوق
(ریال)

کل حقوقبگیران
()۱۳۹۹
کل حقوقبگیران
()۱۳۹۸

انحراف معیار
(ریال)

ضریب تغییرات
(درصد)

بیشترین
حقوق (ریال)

1,221,218

373,028,226 374,249,444

17,148,489

30.57

1,347,226

322,783,273 324,130,499

9,961,507

32.97

دامنه (ریال)

حقوقبگیران بر مبنای دهک
یکی از شیوههایی که در گزارش شماره  ،۷۴برای سنجش اختالف درآمد و میزان نابرابری
میان حقوقبگیران صندوق بازنشستگی کشوری به کار برده شد ،مقایسه آمارههای مرکزی

و پراکندگی دهکهای درآمدی (بر اساس حقوق شهریور  )۱۳۹۸بود .مطابق گزارش مذکور،
میزان تفاوت شاخصهای آماری در دهکهای میانی بسیار ناچیز و محدود بود و تنها در دو

اختالفات قابلمالحظه و چشمگیر بودند.
سر طیف و بهویژه دهک دهم،
ْ

گزارش حاضر ،با محاسبه آمارههای مرکزی و پراکندگی حقوق دهکها در آبان  ۱۳۹۹و

پس از اجرای سیاست همسانسازی و مقایسه آنها با شاخصهای حقوق دهکها (در آبان
سال  ،)۱۳۹۸در پی مطالعه تأثیر مداخالت سیاستی طی این دوره بر افزایش یا کاهش تمایز

بین دهکها است .البته همچنان تأکید میشود که -باتوجه به تأثیر سایر فاکتورها -هدف،
مقایسه مقدار عددی این شاخصها با یکدیگر نیست ،اما تفاوت نسبتها با یکدیگر تا حد

زیادی میتواند نشانگر روندها و هدفگیریهای سیاستهای اجرا شده باشد .به همین دلیل
در مطالعه آمارههای مرکزی ،تمرکز بر مقایسه نسبت میانگین حقوق دهکها با یکدیگر است

و در آمارههای پراکندگی با وجود اهمیت تغییرات سایر آمارهها ،اما بیشتر به تغییرات ضرایب
تغییرات -که همگنی ارقام مجموعه دادهها را مدنظر دارد -توجه میشود.
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آمارههای مرکزی در دهکهای درآمدی

همان گونه که در جدول و نمودار زیر مشاهده میشود میانگین حقوق دهکهای میانی در
آبان سال  ۱۳۹۹نیز -همچون سال گذشته و البته با اختالف نسبت ًا بیشتر -نزدیک به یکدیگر

است و اختالف اصلی بین میانگین حقوق دهکهای اول و دوم (بیش از  ۸۰۰هزار تومان) و
بهویژه دهکهای نهم و دهم (نزدیک به دو میلیون تومان) مشاهده میشود.

بررسی تغییرات آمارههای مرکزی حقوق آبانماه  ۱۳۹۹نسبت به آبانماه  ۱۳۹۸نشان میدهد

میانگین حقوق همه دهکها به میزان قابل مالحظهای  -از  ۱.۷تا نزدیک به  ۲برابر -افزایش یافته

است؛ اما نکته جالبتوجه این است که بهاستثنای دهک دهم ،نسبت افزایش میانگین دهکها با
افزایش برخورداری ،به طور واگرا و با شدت بیشتر افزایش یافته است؛ به طوری که دهک اول و

کمبرخوردار کمترین نسبت افزایش را داشته و میانگین حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران این

دهک  ۱.۷برابر شده است و با افزایش برخورداری تا دهک نهم این نسبت روند افزایشی داشته و
به  ۱.۹۵رسیده است .تنها در دهک دهم این نسبت کاهش یافته و میانگین حقوق بازنشستگان و
مستمریبگیران این دهک طی این دوره  ۱.۷۷برابر شده است.

جدول  .3تغییرات آمارههای مرکزی حقوق صندوق بازنشستگی کشوری برحسب دهک
پیش و پس از همسانسازی
دهک

دهک ۱
دهک ۲
دهک ۳
دهک ۴

سال

تعداد کل
(نفر)

1399

149062

1399

149062

1398
1398
1399
1398
1399
1398

145612
145612
149062
145612
149062
145612

میانگین
(ریال)

میانه (ریال)

نما (ریال)

39,008,000 36,005,705 34,948,767
17,502,200 20,369,032 20,046,920
41,970,170 43,371,462 43,285,750
24,539,000 24,539,000 24,404,821

48,760,000 47,614,140 47,662,308
26,298,600 26,298,600 26,160,593
51,198,000 51,198,000 50,891,222
27,123,280 27,287,110 27,384,438

نسبت میانگین پس
از همسانسازی

1.74
1.77
1.82
1.86

 / 10موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

دهک

دهک ۵
دهک ۶
دهک ۷
دهک ۸
دهک ۹
دهک ۱۰

سال

تعداد کل
(نفر)

1399

149062

1399

149062

1398
1398
1399
1398
1399
1398
1399
1398
1399
1398

145612
145612
149062
145612
149062
145612
149062
145612
149057
145609

میانگین
(ریال)

میانه (ریال)

نما (ریال)

54,160,170 53,636,000 53,462,462

28,015,800 28,479,444 28,454,592

56,598,170 56,074,000 55,863,796
29,648,200 29,487,080 29,525,557
59,279,970 58,877,700 58,602,385
30,196,644 30,645,280 30,669,010
60,950,000 62,435,656 62,409,400

31,872,822 32,017,897 32,090,319
66,557,400 67,325,370 67,423,748

33,123,834 34,347,484 34,546,772
71,055,510 74,161,522 86,396,209
37,616,750 42,219,373 48,890,704

نسبت میانگین پس
از همسانسازی

1.88
1.89
1.91
1.94
1.95
1.77

نمودار  .1نسبت افزایش میانگین حقوق دهکهای حقوقبگیران پس از همسانسازی
1.77

دهک 10
دهک 9

		  1.95
	             1.94
	         1.91
                      1.89

دهک 8
دهک 7
دهک 6
دهک 5

                  1.88
             1.86
      1.82
1.77

دهک 4
دهک 3
دهک 2

1.74

دهک 1
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آمارههای پراکندگی در دهکهای درآمدی

بررسی تغییرات آمارههای پراکندگی دهکهای درآمدی نیز همچون آمارههای مرکزی،

حاکی از نتایج جالب توجهی است .همان گونه که در جدول ( )۴دیده میشود ،پراکندگی

دادهها در هر دهک نه فقط بر اساس دامنه ارقام حقوق و یا انحراف معیار که حتی بر
اساس ضریب تغییرات نیز افزایش یافته است .دامنه (فاصله بین کمترین و بیشترین حقوق)
و انحراف معیار (میانگین فاصله حقوق اعضای هر دهک از میانگین حقوق آن دهک)
تحت تاثیر مقیاس ارقام قرار دارند و مقایسه پراکندگی حقوق هر دهک طی یک سال،

صرفا بر اساس این دو شاخص میتواند تا حدودی گمراهکننده باشد؛ آماره ضریب تغییرات

(پراکندگی نسبت به میانگین) از آنجا که امکان مقایسه پراکندگی دادهها با مقیاسهای
مختلف را فراهم میکند گویایی بیشتری دارد .جدول زیر نشان میدهد که پراکندگی حقوق

بازنشستگان و مستمریبگیران در دهکهای اول تا هشتم درآمدی در آبانماه  ۱۳۹۹و پس
از همسانسازی نسبت به سال قبل افزایش یافته و ضریب تغییرات تنها در دو دهک نهم

و دهم (گروههای برخوردار از حقوق باالتر) اندکی کاهش یافته است؛ بهطوریکه در دهک

دهم کاهش  ۴درصدی و در دهک نهم کاهش  ۱درصدی دیده میشود.

جدول  .4تغییرات آمارههای پراکندگی حقوق صندوق بازنشستگی کشوری برحسب دهک
پیش و پس از همسانسازی
دهک

دهک ۱
دهک ۲
دهک ۳

سال

بیشترین حقوق
کمترین
(ریال)
حقوق (ریال)

دامنه (ریال)

انحراف معیار ضریب تغییرات
(درصد)
(ریال)

1399

1,221,218

40,592,700

39,371,482

4,382,768

12.54

1399

45,669,328 40,592,700

5,076,628

1,358,689

3.14

1399

49,284,170 45,669,328

1398
1398
1398

1,347,226

23,086,436

25,435,760 23,086,469
26,786,219 25,435,760

21,739,210
2,349,291
3,614,842
1,350,459

2,248,415
652,258

1,044,846
385,563

11.22
2.67
2.19
1.47
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دهک

دهک ۴
دهک ۵
دهک ۶
دهک ۷
دهک ۸
دهک ۹
دهک ۱۰

سال

بیشترین حقوق
کمترین
(ریال)
حقوق (ریال)

دامنه (ریال)

انحراف معیار ضریب تغییرات
(درصد)
(ریال)

1399

52,047,236 49,284,170

2,763,066

833,925

1.64

1399

54,470,337 52,047,236

2,423,101

718,054

1.34

1398
1398
1399
1398
1399
1398
1399
1398
1399
1398
1399
1398

27,963,974 26,786,219
28,941,772 27,963,974
57,086,279 54,470,337

30,126,374 28,941,838
60,152,572 57,086,447

31,277,508 30,126,374
64,680,140 60,152,572

1,177,755
977,798

337,392
310,079

2,615,942

778,736

3,066,125

966,015

1,184,536
1,151,134

352,668

1.09
1.39
1.04
1.65
1.15

1,360,074

2.18

1,563,610

2.32

33,203,959 303,961,904 374,249,444 70,287,540

38.43

33,048,912 31,277,508
70,287,540 64,680,140
36,940,957 33,048,946

4,527,568

308,361

1.23

1,771,404
5,607,400
3,892,011

488,540

1,080,733

21,176,063 287,189,434 324,130,499 36,941,065

1.52
3.13

43.31

شاخصهای نابرابری در کل حقوقبگیران
اگرچه مرور شاخصهای توصیفی در کل و در طول دهکهای درآمدی صندوق بازنشستگی،
حاکی از افزایش پراکنش حقوقها و افزایش شکاف میان حقوقبگیران و آن هم با شدت
بیشتر به نفع گروههای برخوردارتر بود ،اما با نگاهی به شاخصهای ویژه سنجش میزان

نابرابری ،میتوان با دقت و صحت بیشتری این موضوع را مورد مطالعه قرار داد .البته

ذکر این نکته ضروری است که نمیتوان در تفسیر ارقام بهدستآمده به بازههای عددی و

استانداردهای تعریف شده در مطالعات نابرابری استناد کرد و آن را بهعنوان معیاری برای

قضاوت در خصوص باال یا پایین بودن میزان نابرابری میان حقوقبگیران در نظر گرفت .چرا
که در درجه اول کاربری اصلی این شاخصها در مقیاس ملی و در سطح جمعیتهای بسیار

نابرابری حقوقبگیران صندوق بازنشستگی کشوری پس از همسانسازی
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بزرگ ناهمگن است و نمیتوان همان بازهها را برای تفسیر نابرابری در سطحی سازمانی

(با حدود ثغور و قواعد و مقررات نسبی تعریف شده) مورداستفاده قرار داد .درعینحال مقادیر

بهدستآمده برای شاخصها تنها بر مبنای حقوق صندوق بازنشستگی کشوری و بدون
درنظرگرفتن سایر منابع ثروت و سرمایه محاسبه شدهاند .بااینحال محاسبه شاخصها ،طی
سالهای مختلف ،مقایسه مقادیر آنها و تأثیر سیاستها و مداخالت مختلف را طی دورههای
مختلف امکانپذیر میکند .درعینحال میتوان مقادیر بهدستآمده برای کل حقوقبگیران

را بهعنوان متر و معیاری برای مطالعه گروههای خردتر زیرمجموعه مورداستفاده قرار داد؛

همچنان که در ادامه این گزارش همین شاخصها برای دستگاههای مختلف و همچنین
رستههای شغلی گوناگون محاسبه شدهاند و میتوان با این ارقام کلی مقایسهشان کرد.

شاخص جینی در صندوق بازنشستگی کشوری -که نشانگر میزان انحراف از برابری

کامل حقوق است -بعد از اجرای همسانسازی در آبانماه  ۱۳۹۹برابر با  13.03درصد به

دست آمده است که در مقایسه با مقدار شاخص در آبان  12.28( ۱۳۹۸درصد) افزایش میزان
نابرابری در صندوق را نشان میدهد (مقدار شاخص بر اساس حقوق شهریور  ۱۳۹۸برابر

 11.99بوده است).

یکی دیگر از شاخصهای ارزیابی میزان نابرابری -که بیشتر میزان تمایز و شکاف در

دو سر طیف دهکها را موردتوجه قرار میدهد -شاخص کوئینتایل است که بر اساس نسبت
حقوق دو دهک باال به دو دهک پایین محاسبه میشود .مقدار این شاخص در آبانماه ۱۳۹۹

برابر با  1.97بوده است که در مقایسه با آبان سال  )1.88( ۱۳۹۸افزایش یافته است .این نکته
به این معنا است که دو دهک باالی درآمدی حقوقبگیران صندوق پس از همسانسازی

 1.97برابر دو دهک پایین حقوق دریافت میکنند ،درحالیکه در زمان مشابه سال قبل این
میزان  ۱.۸۸برابر بوده است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که نابرابری بر اساس این شاخص
نیز افزایش یافته است.

نوع دیگری از نابرابری شاخص  P90/P10است که توسط توماس پیکتی معرفی شده و از
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طریق برآورد نسبت میزان حقوق فقیرترین فرد در ثروتمندترین دهک به حقوق ثروتمندترین
فرد در فقیرترین دهک محاسبه میشود .به این معنا که حقوق فردی که در بهترین وضعیت

فقیرترین دهک قرار دارد باید چندبرابر شود تا بتواند همتراز فقیرترین فرد برخوردارترین

دهک قرار گیرد .این مقدار در آبانماه  ۱۳۹۹برابر با  1.73به دست آمده است ،درحالیکه در
آبان سال  ۱۳۹۸کمتر و برابر با  ۱.6بوده است .بهاینترتیب محاسبه  P90/P10نیز حاکی از
افزایش میزان نابرابری است.

همان گونه که مشاهده شد بر اساس هر سه شاخص مورد بررسی ،میزان نابرابری

حقوقبگیران بر اساس میزان حقوق آبانماه  ۱۳۹۹و پس از اجرای سیاست همسانسازی
نسبت به زمان مشابه سال پیش از آن افزایش یافته است.

جدول  .5اثر همسانسازی بر مقدار شاخصهای نابرابری در میان حقوقبگیران صندوق
بازنشستگی
شاخص

جینی (درصد)

کوئینتایل

مقدار در سال 13۹۹

13.03

1.97

P90/P10

اثر همسانسازی

+0.75

1.88

1.73

+0.09

1.60

+0.13

مقدار در سال 13۹۸

12.28
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اثرات همسانسازی بر دستگاهها
آمارههای مرکزی در دستگاهها

در جدول ( )۶میانگین ،میانه و نما برای حقوقبگیران هر دستگاه و بر اساس دادههای حقوق
آبانماه  ۱۳۹۹و پس از همسانسازی و زمان مشابه سال قبل (آبانماه  )۱۳۹۸به تفکیک
محاسبه شدهاند همان گونه که جدول زیر نشان میدهد به طور میانگین بیشترین میزان

حقوق مربوط به حقوقبگیران دستگاههای قوه قضائیه ،وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری و
مجلس شورای اسالمی است و کمترین حقوق (بهاستثنای صداوسیما و وزارت دفاع که به

دلیل تعداد اندک حقوقبگیران تحت پوشش صندوق کشوری قابل بررسی نیستند) مربوط به
وزارت راه و شهرسازی است.

در ستون آخر جدول شماره ( )۶و نمودار ( )2نسبت افزایش میانگین حقوق حقوقبگیران

دستگاهها نسبت به زمان مشابه سال قبل محاسبه شده است .همچنان که مشاهده میشود
بیشترین نسبت افزایش حقوق طی این دوره زمانی مربوط به سازمان تبلیغات اسالمی بوده

که میانگین آن  ۱.۹۲برابر شده است .در رتبههای بعدی ،میانگین حقوق حقوقبگیران
وزارت جهاد کشاورزی  ۱.۹برابر ،وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری  ۱.۸۹برابر ،وزارت
آموزشوپرورش  ۱.۸۸برابر و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی  ۱.۸۷برابر شده است.

کمترین نسبت افزایش حقوق مربوط به مجلس شورای اسالمی بوده است که میانگین حقوق

حقوقبگیران آن  ۱.۵۷برابر شده است.
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نمودار  .2نسبت افزایش میانگین حقوق پس از همسانسازی برحسب دستگاه

    1.9    1.89 1.88  1.87  1.86 1.83 1.83
    
1.8   1.8    1.8 1.79 1.79  1.78
  1.75  1.74  1.63  1.57

مجلس شورای اسالمی

وزارت دادگستری

قوه قضائیه

وزارت ارتباطات و فنآوری اطالعات

نهاد ریاستجمهوری

وزارت نیرو

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

وزارت راه و شهرسازی

وزارت امور خارجه

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت کشور

وزرت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

وزارت آموزشوپرورش

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تبلیغات اسالمی

* با حذف صداوسیما و وزارت دفاع

  1.92
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جدول  .6تغییرات آمارههای مرکزی حقوق صندوق بازنشستگی کشوری برحسب دستگاه
پیش و پس از همسانسازی
دستگاه

سال

تعداد کل
(نفر)

سازمان تبلیغات
اسالمی

1399

676

54,928,140 55,706,776 55,907,925

1399

76

46,322,000 42,043,987 42,328,749

صداوسیما*

1398
1398

78

28,840,480 29,285,680 29,126,482
25,459,080 24,675,777 24,127,327

4015

154,659,406 57,139,406 79,874,733

1399

1462

54,430,788a 61,839,870 67,086,357

1398

1453

27,176,280 32,993,926 42,750,675

نهاد
ریاستجمهوری 1398

25708

قوه قضائیه
مجلس شورای
اسالمی

1399

601

میانگین (ریال)

میانه (ریال)

نما (ریال)

1398

1399

4068

25960

28,000,000 50,216,620 55,543,849

35113

51,722,170 51,198,000 50,643,437

وزارت ارتباطات و 1399
فنآوری اطالعات 1398

35187

وزارت امور
اقتصادی و دارایی 1398

26246

1399

وزارت امور خارجه

1399
1398
1399

وزارت
آموزشوپرورش 1398

وزارت بهداشت1399 ،
درمان و آموزش
1398
پزشکی

24,539,000 31,884,644 45,900,177

26755
2803
2736

24,539,000 28,013,333 31,230,156
26,313,440 27,800,090 28,935,180
73,393,552 52,081,097 53,482,495

24,539,000 28,209,387 29,777,717

114,027,698 62,899,045 64,663,658
23,625,280 31,645,448 35,832,732

900819

51,198,000 56,598,170 56,927,418

200061

48,760,000 49,284,170 53,015,293

872056
195396

27,123,280 29,712,208 30,279,396

26,298,600 27,030,527 29,011,410

نسبتمیانگین
پس از
همسانسازی

1.92
1.75
1.74
1.57
1.78
1.75
1.80
1.80
1.88
1.83
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دستگاه

سال

وزارت تعاون ،کار 1399
و رفاه اجتماعی 1398
وزارت جهاد
کشاورزی
وزارت دادگستری
وزارت دفاع*

1399
1398
1399
1398
1399
1398

وزارت راه و
شهرسازی

1399
1398

وزارت صنعت،
معدن و تجارت

1399

وزارت علوم،
تحقیقات و
فنآوری

1398
1399

تعداد کل
(نفر)

میانگین (ریال)

میانه (ریال)

نما (ریال)

7422

54,160,170 54,160,170 54,107,888

77091

51,722,170 54,724,973 57,348,566

23714

57,139,406 54,947,779 64,945,803

7349

77042
23077
161
171

28,840,480 28,840,480 28,867,409
28,015,800 29,285,680 30,191,568
17,502,200 30,196,335 39,737,432
43,342,764 45,881,806 47,612,430
24,539,000 27,153,998 27,407,989

64971

49,013,552 47,580,617 48,808,683

17590

41,970,170 47,072,904 50,222,087

65695
17921
33043

25,435,760 26,850,876 27,125,552
24,539,000 27,151,688 28,052,649

218,995,788 53,930,252 76,424,143

1398

32283

17,502,200 29,070,658 40,339,082

وزارت فرهنگ و 1399
ارشاد اسالمی 1398

11104
11155

51,722,170 51,265,045 51,436,853

1398

45179

45114

39,008,000 49,027,502 50,387,876

وزارت کشور
وزارت نیرو

1399
1399
1398

12600
12781

28,015,800 27,621,480 27,657,892
22,821,800 26,758,640 27,513,984
39,008,000 49,823,239 50,609,916
22,821,800 27,519,720 28,201,335

نسبتمیانگین
پس از
همسانسازی

1.87
1.90
1.63
1.74
1.80
1.79
1.89
1.86
1.83
1.79

با توجه تعداد بسیار محدود حقوقبگیران دو دستگاه سازمان صداوسیما و وزارت دفاع (کمتر از  ۲۰۰نفر) -به دلیل
تغییر صندوق بازنشستگی -نتایج مربوط به حقوقبگیران مشترک صندوق این دستگاهها ،قابل تعمیم به حقوقبگیران/
بازنشستگان آنها نیست.
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آمارههای پراکندگی در دستگاهها

در جدول ( )۷آمارههای مربوط به پراکندگی حقوق شامل دامنه ،انحراف معیار و ضریب

تغییرات برای حقوقبگیران هر دستگاه و بر اساس دادههای حقوق آبانماه  ۱۳۹۹و پس از
همسانسازی و زمان مشابه سال قبل (آبانماه  )۱۳۹۸به تفکیک محاسبه شده است .با توجه

به تفاوت در دامنه و تنوع مقیاسهای هر مجموعه از دادهها (برحسب دستگاه و سال) در این

گزارش تمرکز اصلی بر شاخص ضریب تغییرات و نحوه توزیع و پراکندگی هر مجموعه داده
حول میانگین خود آن مجموعه است.

همانگونه که مشاهده میشود در آبانماه  ۱۳۹۹بیشترین میزان پراکندگی حقوق

بازنشستگان و مستمریبگیران هر دستگاه نسبت به میانگین حقوق آن دستگاه ،مربوط به

وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری ،قوه قضائیه و وزارت دادگستری است و به این ترتیب

بازنشستگان آنها نسبت به سایر دستگاهها بیشترین پراکندگی و فاصله حقوق را نسبت به
میانگین حقوق دستگاه متبوع خود دارند .کمترین پراکندگی بر این اساس مربوط به وزارت
آموزشوپرورش و وزارت ارتباطات و فنآوری اطالعات است؛ بنابراین حقوق بازنشستگان و

مستمریبگیران آنها در مقایسه با سایر دستگاهها بیشتر حول میانگین تجمیع شده است.

مقایسه ضریب تغییرات دستگاهها نشان میدهد پراکندگی حقوق آبانماه  ،۱۳۹۹در

مجلس شورای اسالمی  ۱۹.۷درصد ،قوه قضائیه  ۱۷.۵درصد و وزارت دادگستری  ۱۶درصد

نسبت به سال قبل کاهش یافته و به این ترتیب حقوق بازنشستگان این دستگاهها طی این
یک سال به یکدیگر نزدیکتر شده است .پراکندگی حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران

وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسالمی و جهاد کشاورزی طی این یک سال نزدیک به ۴

درصد افزایش پیدا کرده است و بنابراین حقوق بازنشستگان این دستگاهها از یکدیگر فاصله

بیشتری پیدا کرده است.
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جدول  .7تغییرات آمارههای پراکندگی حقوق صندوق بازنشستگی کشوری برحسب دستگاه
پیش و پس از همسانسازی

دستگاه

سال

کمترین
حقوق

بیشترین
حقوق

دامنه

ضریب
انحراف معیار
تغییرات

ریال

سازمان تبلیغات اسالمی
صداوسیما*
قوه قضائیه
مجلس شورای اسالمی
نهاد ریاستجمهوری
وزارت ارتباطات و
فنآوری اطالعات

2,302,079 1399

درصد

20.78 11,616,712 81,925,945 84,228,024

46,744,680 60,927,939 14,183,259 1398

5,581,022

19.16

16,335,650 32,120,650 15,785,000 1398

3,735,902

15.48

38,871,472 59,594,472 20,723,000 1399

7,693,091

18.17

61.42 49,056,799 190,935,863 203,899,984 12,964,121 1399
78.92 36,223,332 166,029,993 176,223,134 10,193,141 1398
34.55 23,180,704 184,515,279 205,930,061 21,414,782 1399
54.26 23,197,171 162,203,418 177,988,418 15,785,000 1398
44.18 24,539,726 254,071,172 256,104,826 2,033,654 1399
44.82 13,996,681 194,536,967 196,591,699 2,054,732 1398
9,816,027 121,328,674 131,567,360 10,238,686 1399
85,262,700 96,647,700 11,385,000 1398

7,426,195

19.38
25.66

وزارت امور اقتصادی و 25.04 13,391,499 178,359,601 191,281,211 12,921,610 1399
دارایی
27.63 8,227,274 120,623,454 131,418,654 10,795,200 1398
وزارت امور خارجه
وزارت آموزشوپرورش

32.05 20,727,057 202,133,881 218,995,788 16,861,907 1399
41.21 14,766,054 156,068,708 171,723,868 15,655,160 1398
17.82 10,143,857 217,991,235 219,763,758 1,772,523 1399
5,643,732 125,238,950 126,586,176 1,347,226 1398

18.64

وزارت بهداشت ،درمان 43.80 23,220,788 373,028,226 374,249,444 1,221,218 1399
و آموزش پزشکی
47.06 13,653,727 318,130,499 324,130,499 6,000,000 1398
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دستگاه

سال

کمترین
حقوق

بیشترین
حقوق

دامنه
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ضریب
انحراف معیار
تغییرات
درصد

ریال

وزارت تعاون ،کار و رفاه 23.10 12,498,020 188,429,972 208,734,448 20,304,476 1399
اجتماعی
20.43 5,897,550 74,116,741 86,059,732 11,942,991 1398
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت دادگستری
وزارت دفاع*
وزارت راه و شهرسازی

32.97 18,906,578 245,497,394 259,390,051 13,892,657 1399
8,905,307 223,198,265 224,697,966 1,499,701 1398

29.50

53.73 34,892,927 196,406,611 209,328,221 12,921,610 1399
69.69 27,691,436 200,959,841 212,790,041 11,830,200 1398
55,482,221 82,663,438 27,181,217 1399
22,829,928 38,165,215 15,335,287 1398

9,298,173
3,935,134

19.53
14.36

20.96 10,228,746 117,226,354 119,444,934 2,218,580 1399
7,331,539 1398

87,679,692 95,011,231

4,961,983

18.29

وزارت صنعت ،معدن و 24.65 12,381,900 195,570,783 207,754,170 12,183,387 1399
تجارت
21.84 6,125,388 98,753,045 109,103,045 10,350,000 1398

وزارت علوم ،تحقیقات و 70.35 53,760,999 338,986,782 350,763,100 11,776,318 1399
فنآوری
71.36 28,785,682 292,912,391 304,152,791 11,240,400 1398
وزارت فرهنگ و ارشاد 24.06 12,375,718 200,465,993 218,995,788 18,529,795 1399
اسالمی
20.37 5,633,608 161,205,226 173,645,207 12,439,981 1398
وزارت کشور
وزارت نیرو

26.23 13,215,501 118,460,387 131,567,360 13,106,973 1399
7,159,669

26.02

1,748,165 1398

96,808,439 98,556,604

7,703,693 131,697,272 143,853,912 12,156,640 1398

27.32

23.56 11,924,183 122,289,544 135,428,935 13,139,391 1399

با توجه تعداد بسیار محدود حقوقبگیران دو دستگاه سازمان صداوسیما و وزارت دفاع (کمتر از  ۲۰۰نفر) -به دلیل
تغییر صندوق بازنشستگی -نتایج مربوط به حقوقبگیران مشترک صندوق این دستگاهها ،قابل تعمیم به حقوقبگیران/
بازنشستگان آنها نیست.
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پراکندگی دستگاهها برحسب دهکها

در گزارش شماره  ۷۴یکی از شیوههایی که برای بررسی نابرابری به کار برده شد ،نحوه

توزیع و پراکندگی گروهها و دستهبندیهای مختلف حقوقبگیران در دهکهای کل جمعیت
بود .در یک توزیع نسبت ًا برابر دستگاهها (به لحاظ آماری) انتظار میرود سهم حقوقبگیران
دستگاهها در هر دهک در حدود  ۱۰درصد باشد .با این حال مروری بر این سهم بر اساس

حقوق آبان  ۱۳۹۹نشان میدهد سهم قابلتوجهی از حقوقبگیران دهکهای اول تا سوم
مربوط به وزارتخانههای راه و شهرسازی ،صنعت ،معدن و تجارت ،کشور ،نیرو ،بهداشت،

درمان و آموزش پزشکی ،ارتباطات و فنآوری اطالعات و نهاد ریاستجمهوری بوده است و
تقریب ًا نیمی از حقوقبگیران این دستگاهها در سه دهک اول درآمدی قرار گرفتهاند ۳۷ .درصد
حقوقبگیران دستگاههای مجلس شورای اسالمی و قوه قضائیه  ۳۴درصد حقوقبگیران
وزارت امور خارجه و  ۲۶درصد از حقوقبگیران وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری در دهک
دهم و باالترین سطح درآمدی قرار گرفتهاند که این امر تا حد زیادی ناشی از سطح درآمد

رستههای شغلی حقوقبگیران (هیئتعلمی ،قضات ،سیاسی و  )...است که در بخش بعد به
آن پرداخته میشود .حقوقبگیران وزارت آموزشوپرورش -که بیشترین فراوانی را در بین

دستگاهها دارند و بیش از  ۶۰درصد حقوقبگیران صندوق وابسته به این دستگاه هستند-

بیشتر در دهکهای  ۸و  ۹تجمع یافتهاند.

نابرابری حقوقبگیران صندوق بازنشستگی کشوری پس از همسانسازی
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جدول  .8نحوه توزیع سهم حقوقبگیران دستگاهها در دهکهای درآمدی صندوق بازنشستگی
کشوری پس از همسانسازی
دستگاه

دهک دهک دهک دهک دهک دهک دهک دهک دهک دهک
۱۰
۹
۸
۷
۶
۵
۴
۳
۲
۱

سازمان تبلیغات اسالمی

%10.9 %12.4 %9.8 %11.4 %11.7 %10.9 %10.1 %5.8 %6.2 %10.8

قوه قضائیه

%37.1 %4.8 %4.4 %4.3 %4.1 %4.2 %5.6 %7.5 %12.2 %15.8

صداوسیما*

%0.0 %0.0 %0.0 %1.3 %2.6 %5.3 %3.9 %27.6 %22.4 %36.8

مجلس شورای اسالمی

%37.3 %8.0 %7.4 %6.4 %4.4 %8.5 %9.2 %6.6 %6.2 %6.1

وزارت آموزشوپرورش

%9.5 %12.8 %12.8 %12.1 %12.0 %11.3 %10.2 %7.7 %5.6 %6.0

نهاد ریاست جمهوری

وزارت ارتباطات و فنآوری
اطالعات

%14.6 %6.2 %6.1 %6.3 %5.3 %6.5 %7.5 %9.2 %19.4 %19.0
%3.4 %4.0 %6.7 %8.2 %8.2 %13.0 %11.0 %14.3 %18.6 %12.6

وزارت امور اقتصادی و دارایی %14.5 %6.7 %8.6 %7.5 %6.4 %6.3 %7.8 %9.8 %16.4 %15.9

وزارت امور خارجه

وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی

%33.6 %13.5 %8.0 %7.5 %5.7 %3.8 %6.8 %6.7 %6.8 %7.6

%5.7 %5.2 %5.5 %5.8 %6.9 %8.8 %12.4 %16.0 %17.6 %16.2

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی %10.0 %9.2 %8.2 %10.0 %10.0 %8.9 %9.1 %8.4 %13.4 %12.7

وزارت جهاد کشاورزی

%18.1 %10.6 %5.8 %8.0 %8.0 %8.8 %10.5 %8.3 %9.8 %12.0

وزارت دفاع*

%3.1 %1.2 %4.3 %8.1 %3.1 %6.8 %11.2 %13.0 %31.1 %18.0

وزارت دادگستری

وزارت راه و شهرسازی

%20.0 %5.2 %7.5 %10.8 %8.1 %8.0 %8.2 %9.7 %11.2 %11.3
%3.6 %4.1 %4.7 %6.2 %5.8 %6.5 %11.4 %18.5 %22.1 %17.2

وزارت صنعت ،معدن و تجارت %7.9 %6.2 %5.5 %6.3 %5.6 %5.6 %7.4 %12.6 %23.2 %19.7

وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری %26.3 %4.9 %5.5 %6.1 %5.3 %5.9 %6.6 %8.8 %15.9 %14.7

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی %6.5 %5.2 %6.7 %7.9 %8.6 %9.7 %11.1 %12.0 %16.1 %16.2

وزارت کشور
وزارت نیرو

%8.6 %6.4 %6.1 %7.0 %7.2 %6.7 %7.5 %8.1 %16.9 %25.4
%6.7 %5.4 %6.4 %7.3 %8.1 %9.0 %8.5 %11.0 %17.0 %20.5

* با توجه تعداد بسیار محدود حقوقبگیران دو دستگاه سازمان صداوسیما و وزارت دفاع (کمتر از  ۲۰۰نفر) -به دلیل
تغییر صندوق بازنشستگی -نتایج مربوط به حقوقبگیران مشترک صندوق این دستگاهها ،قابل تعمیم به حقوقبگیران/
بازنشستگان آنها نیست.
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شاخصهای نابرابری در دستگاهها

برای مطالعه میزان نابرابری و تغییرات آن در بین کل حقوقبگیران صندوق بازنشستگی

کشوری ،سه شاخص جینی ،کوئینتایل و   P90/P10محاسبه شده و نتایج نشان میدهد که

نابرابری حقوق در کل از منظر هر سه شاخص مورد مطالعه افزایش یافته است .در این بخش
شاخصهای نابرابری به تفکیک هر دستگاه محاسبه شده است و میتوان مقدار شاخصهای
نابرابری را هم در مقایسه با ارزش شاخص کل و هم تغییرات آن نسبت به سال گذشته
مشاهده کرد  .

مقدار شاخص جینی در بین کل حقوقبگیران صندوق در آبانماه  ۱۳۹۹برابر با ۱۳.۰۳

درصد به دست آمد .محاسبه این شاخص به تفکیک هر دستگاه نشان میدهد بیشترین میزان
نابرابری برحسب این شاخص در وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری ( ۳۳درصد) ،قوه قضائیه

( ۳۲درصد) و وزارت دادگستری ( ۲۳.۵درصد) وجود دارد و در بین حقوقبگیران متبوع وزارت
آموزشوپرورش کمترین میزان نابرابری برحسب شاخص جینی (مقدار شاخص کمتر از ۱۰

درصد) دیده میشود.

مطالعه تغییرات مقدار شاخص جینی بر اساس حقوق آبانماه  ۱۳۹۹نسبت به سال قبل

نشان میدهد میزان نابرابری برحسب این شاخص در مجلس شورای اسالمی (حدود ۱۰

درصد) ،وزارت دادگستری (حدود  ۵درصد) ،وزارت امور خارجه و قوه قضائیه (حدود  ۳درصد)
و وزارت ارتباطات و فنآوری اطالعات ( ۱درصد) کاهش و در سایر دستگاهها افزایش یافته
است .بیشترین میزان افزایش نابرابری در دستگاهها بر اساس شاخص جینی مربوط به
وزارتخانههای جهاد کشاورزی ( ۲.۷۵درصد) وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ( 2.5درصد) و

وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری ( 2.4درصد) است.

محاسبۀ شاخص کوئینتایل به تفکیک دستگاه نشان میدهد در آبانماه ۱۳۹۹

حقوقبگیران دو دهک باالی درآمدی بازنشستگان وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری و قوه
قضائیه نزدیک  ۵برابر دو دهک پایین آنها حقوق دریافت میکنند؛ درحالیکه این نسبت

نابرابری حقوقبگیران صندوق بازنشستگی کشوری پس از همسانسازی
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در آبانماه  ۱۳۹۸در وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری  ۱.۸۸و در قوه قضائیه  ۱.۷برابر

بود که در هر یک بیش از  ۳واحد افزایش یافتهاند .بازنشستگان دو دهک باالی درآمدی
وزارت دادگستری و نهاد ریاستجمهوری در حدود  ۳برابر دو دهک پایین این دستگاهها

حقوق دریافت میکنند .کمترین مقدار در این شاخص بر اساس حقوق آبان  ۱۳۹۹مربوط
به بازنشستگان و مستمریبگیران وزارت آموزشوپرورش است .بیشترین کاهش نابرابری

برحسب این شاخص در حقوق آبان  ۱۳۹۹نسبت به سال قبل -که به معنای کاهش شکاف
دو سر طیف حقوقبگیران قلمداد میشود -در نهاد ریاستجمهوری (کاهش مقدار شاخص از
 ۵به  )2.5و وزارت ارتباطات و فنآوری اطالعات (کاهش مقدار شاخص از  ۴.۱به  )1.7بوده

است که در هریک کاهش  2.5واحدی به چشم میخورد.

نتایج برآورد شاخص    P90/P10به تفکیک دستگاههای مختلف نشان میدهد که این

شاخص ،غیر از دستگاههای قوۀ قضائیه ،مجلس شورای اسالمی ،نهاد ریاستجمهوری،

وزارت ارتباطات و فنآوری اطالعات ،وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری ،در بین
بازنشستگان و مستمریبگیران سایر دستگاهها افزایش پیدا کرده است .به عبارتی ،شکاف
میانگین حقوق فقیرترین فرد در ثروتمندترین دهک و ثروتمندترین فرد در فقیرترین دهک

دستگاهها ،در سال  1399نسبت به سال  1398افزایش یافته است.

جدول  .9اثر همسانسازی بر مقدار شاخصهای نابرابری در میان حقوقبگیران صندوق
بازنشستگی به تفکیک دستگاه

13۹۹

13۹۸

139۹

قوه قضائیه

139۸

صداوسیما

139۹

سازمان تبلیغات
اسالمی

139۸

دستگاه

شاخص

جینی

اثر
همسانسازی

کوئینتایل

اثر
همسانسازی

P90/P10

اثر
همسانسازی

10.06 11.61

+1.55

1.70 1.84

+0.14

1.60 1.81

+0.21

5.86 4.82

-1.04

1.59 1.69

+0.10

1.59 1.63

+0.04

34.43 31.84

-2.59

5.01 4.63

-0.38

4.73 4.43

-0.30
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13۹۹

13۹۸

139۹

139۸

139۹

مجلس شورای
اسالمی

139۸

دستگاه

شاخص

جینی

اثر
همسانسازی

کوئینتایل

اثر
همسانسازی

P90/P10

اثر
همسانسازی

26.63 17.71

-8.91

3.43 2.48

-0.95

3.25 2.32

-0.92

نهاد ریاستجمهوری 18.27 19.04

+0.78

4.25 2.56

-1.69

2.00 2.00

0.00

11.76 10.46

-1.31

1.82 1.71

-0.11

1.61 1.59

-0.02

+0.19

2.01 2.02

+0.01

1.77 1.93

+0.16

-2.92

2.56 2.27

-0.28

2.36 1.95

-0.41

+0.18

1.64 1.66

+0.02

1.52 1.58

+0.07

+1.49

2.05 2.21

+0.16

1.55 1.76

+0.20

+2.09

1.72 1.92

+0.20

1.56 1.80

+0.24

+2.75

1.90 2.18

+0.28

1.61 1.90

+0.29

وزارت دادگستری 28.15 23.51

-4.64

3.76 3.16

-0.60

2.92 2.81

-0.11

8.30 10.24

+1.94

1.48 1.69

+0.21

1.39 1.58

+0.19

+2.19

1.61 1.80

+0.19

1.47 1.68

+0.21

+2.03

1.74 1.92

+0.18

1.59 1.81

+0.22

+2.44

4.13 4.83

+0.70

3.51 4.80

+1.29

وزارت ارتباطات و
فنآوری اطالعات
وزارت امور اقتصادی
13.70 13.89
و دارایی
وزارت امور خارجه 18.65 15.73

وزارت
آموزشوپرورش
وزارت بهداشت،
درمان و آموزش 14.22 15.71
پزشکی
وزارت تعاون ،کار و
10.32 12.41
رفاه اجتماعی
9.56 9.75

وزارت جهاد کشاورزی 12.36 15.11
وزارت دفاع

وزارت راه و
شهرسازی
وزارت صنعت ،معدن
11.00 13.03
و تجارت
وزارت علوم ،تحقیقات
30.50 32.94
و فنآوری
9.12 11.31

139۹

وزارت نیرو

139۸

وزارت کشور

139۹

وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی

13۹۸

13۹۹

دستگاه
شاخص
جینی
اثر
همسانسازی
کوئینتایل
اثر
همسانسازی
139۸

                                         11.89
                           12.79
                                         12.48
               14.42
                                        9.63
                          12.13
         30.5
    32.94
                                  11
                        13.03
                                        9.12
                                 11.31
                                             8.3
                                 10.24
          28.15
                     23.51
                             12.36
                15.11
                                10.32
                       12.41
              14.22
          15.71
                                  9.56
                                       9.75
18.65
                 15.73
                   13.7
                        13.89
                          11.76
                                10.46
       18.27
     19.04
                26.63
17.71
34.43
     31.84
                                                     5.86
                                                     4.82
                                    10.06
                            11.61
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اثر
همسانسازی

9.63 12.13
+2.50
1.66 1.88
+0.23
1.52 1.75
+0.23

12.48 14.42
+1.93
1.88 2.06
+0.18
1.67 1.96
+0.29

11.89 12.79
+0.90
1.84 1.92
+0.08
1.60 1.82
+0.22

نمودار  .3مقدار شاخص جینی به تفکیک دستگاهها پیش و پس از همسانسازی

وزارت نیرو

وزارت کشور

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

وزارت راه و شهرسازی

وزارت دفاع

وزارت دادگستری

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

وزارت آموزشوپرورش

وزارت امور خارجه

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت ارتباطات و فنآوری اطالعات

نهار ریاست جمهوری

قوه قضائیه

مجلس شورای اسالمی

صداوسیما

سازمان تبلیغات اسالمی

شاخص نابرابری جینی قبل از همسانسازی                        شاخص نابرابری جینی بعد از همسانسازی  
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اثرات همسانسازی بر رستههای شغلی
آمارههای مرکزی رستههای شغلی

در جدول زیر میانگین ،میانه و نما برای حقوقبگیران هر رسته شغلی و بر اساس دادههای

حقوق آبانماه  ۱۳۹۹و پس از همسانسازی و زمان مشابه سال قبل (آبانماه  )۱۳۹۸به

تفکیک محاسبه شده است .بیشترین میزان حقوق مربوط به بازنشستگان و مستمریبگیران
رسته هیئتعلمی است که ماهانه به طور میانگین بیش از  ۱۷میلیون تومان حقوق دریافت

میکنند و بازنشستگان و مستمریبگیران رستههای قضایی (با میانگین  ۱۳میلیون و ۳۰۰

هزار تومان) ،مقامات (با میانگین  ۱۱میلیون و  ۱۰۰هزار تومان) و رسته سیاسی (با میانگین
 ۷میلیون و پانصد هزار تومان) در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند .کمترین میزان حقوق مربوط
به رسته خدماتی با میانگین  ۴میلیون و  ۳۰۰هزار تومان است.

همان گونه که در ستون آخر جدول شماره  ۱۰و نمودار زیر مشاهده میشود میانگین

حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران رسته شغلی هیئتعلمی در آبانماه سال  ۱۳۹۹نسبت
به آبان سال قبل  ۲.۰۶برابر شده و از  ۸میلیون و  ۳۰۰هزار تومان به بیش از  ۱۷میلیون
تومان افزایش یافته است .میانگین حقوق رستههای شغلی آموزشی-فرهنگی و کشاورزی
که در این مدت به ترتیب   ۱.۸۸و  ۱.۸۷برابر شدهاند ،در رتبههای بعدی قرار دارند .کمترین
میزان افزایش حقوق مربوط به حقوقبگیران رستههای شغلی سیاسی و قضایی بوده است که

در این دوره به طور میانگین  ۱.۶برابر شده است.
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نمودار  .4نسبت افزایش میانگین حقوق پس از همسانسازی برحسب رسته شغلی

   
1.61       1.61

1.67

     2.06      1.88     1.87    1.84     1.82     1.82      1.8      1.79     1.77     1.76

رسته سیاسی

رسته قضایی

مقامات

رسته خدماتی

رسته امور اجتماعی

نامعلوم

رسته فنی و مهندسی

رسته بهداشتی و درمانی

رسته فناوریاطالعات

رسته اداری و مالی

رسته کشاورز

رسته آموزشی و فرهنگی

رستههیئتعلمی

جدول  .10تغییرات آمارههای مرکزی حقوق صندوق بازنشستگی کشوری برحسب رسته شغلی
پیش و پس از همسانسازی
رسته

رسته
هیئتعلمی
رسته قضایی
مقامات

سال

تعداد کل
(نفر)

میانگین (ریال)

میانه (ریال)

نما (ریال)

218,995,788 178,450,525 171,266,303 14,410 1399
83,174,862 13,803 1398

345,242

73,790,372

4,720

82,607,796

672,756

64,762,109

790

67,060,666

676,200

62,272,137

1399

154,659,406 145,757,186 133,204,984 4,880

1399

108,608,024 109,375,994 112,319,373

1398
1398

814

نسبت میانگین پس
از همسانسازی

2.06
1.61
1.67
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رسته

رسته سیاسی
رسته امور
اجتماعی

سال

تعداد کل
(نفر)

1399

382

1398

374

میانگین (ریال)

میانه (ریال)

نما (ریال)

78,810,788 74,640,494 74,455,925

46,177,146

945,103

42,016,342

54,160,170 59,804,140 60,656,477 25,486 1399
34,175,189 24,459 1398

69,466

31,327,240

رسته آموزشی و 51,198,000 57,366,140 58,159,350 788,477 1399
فرهنگی
30,196,644
6,604
30,907,647 759,896 1398
رسته فنآوری 1399
اطالعات
1398

رسته کشاورزی

1,835
1,780

51,722,170 54,928,140 56,261,171
30,996,148

169,073

29,471,532

29,124,217 26,360 1398

44,145

28,934,658

41,970,170 54,384,161 54,561,676 26,436 1399

رسته اداری و
مالی

54,160,170 53,636,000 53,878,031 264,500 1399
29,352,336 263,818 1398

رسته فنی و
مهندسی

51,722,170 51,722,170 51,943,571 61,608 1399
28,813,789 61,338 1398

13,157
26,209

28,840,480
28,099,780

رسته بهداشتی 48,760,000 51,722,170 51,907,528 108,130 1399
و درمانی
27,931,000
18,955
28,454,714 104,294 1398
رسته خدماتی
نامعلوم

46,846,170 43,884,000 43,191,136 193,503 1399
24,512,487 194,324 1398
1399
1398

154
161

8,381

25,079,291

349,242

26,230,405

40,141,670 46,304,934 47,811,350
26,728,445

نسبت میانگین پس
از همسانسازی

1.61
1.77
1.88
1.82
1.87
1.84
1.80
1.82
1.76
1.79
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آمارههای پراکندگی رستههای شغلی

در جدول ( )۱۱آمارههای مربوط به پراکندگی حقوق شامل دامنه ،انحراف معیار و ضریب

تغییرات برای حقوقبگیران هر رسته شغلی و بر اساس دادههای حقوق آبانماه  ۱۳۹۹و پس
از همسانسازی و زمان مشابه سال قبل (آبانماه  )۱۳۹۸به تفکیک محاسبه شده است.

بیشترین مقدار آماره ضریب تغییرات در رستههای شغلی در آبانماه  ۱۳۹۹مربوط

به رستههای قضایی و کشاورزی بوده و کمترین آن مربوط به رسته مقامات بوده است

و بهاینترتیب حقوقبگیران رستههای قضایی و کشاورزی بیشترین پراکندگی نسبت به
میانگین رسته خود و حقوقبگیران رسته مقامات کمترین پراکندگی نسبت به میانگین رسته

خود را دارند.

مقایسه ضریب تغییرات رستهها نشان میدهد پراکندگی حقوق آبانماه  ۱۳۹۹نسبت

به آبانماه  ۱۳۹۸در رسته شغلی هیئتعلمی  ۲۷درصد ،رسته قضایی  ۲۲درصد و رسته

سیاسی و مقامات در حدود  ۱۵درصد کاهش یافته و بهاینترتیب حقوق بازنشستگان و

مستمریبگیران این رستهها طی یک سال به هم رستهایهای خود نزدیکتر شده است و
در رستههای خدماتی نزدیک به  ۳درصد و کشاورزی  ۲.۵درصد افزایش یافته و بنابراین

حقوقبگیران این رستهها نسبت به آبان سال  ۱۳۹۸فاصله بیشتری از یکدیگر پیدا کردهاند.

جدول  .11تغییرات آمارههای پراکندگی حقوق صندوق بازنشستگی کشوری برحسب رسته شغلی
پیش و پس از همسانسازی
رسته

رسته
هیئتعلمی
رسته قضایی

کمترین حقوق بیشترین حقوق
سال
(ریال)
(ریال)

دامنه (ریال)

انحراف معیار ضریب تغییرات
(درصد)
(ریال)

36,999,593 352,352,141 374,249,444 21,897,303 1399

21.60

45,023,769 187,508,121 209,328,221 21,820,100 1399

33.80

40,561,162 310,834,558 324,130,499 13,295,941 1398
46,219,825 166,565,193 180,943,340 14,378,147 1398

48.77
55.95
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رسته

مقامات
رسته سیاسی

کمترین حقوق بیشترین حقوق
سال
(ریال)
(ریال)

دامنه (ریال)

انحراف معیار ضریب تغییرات
(درصد)
(ریال)

15,344,477 182,302,189 218,022,445 35,720,256 1399

13.66

18,221,853 105,205,411 135,680,411 30,475,000 1399

24.47

19,005,922 157,193,669 177,988,418 20,794,749 1398
18,277,423 89,794,450 106,494,915 16,700,465 1398
2,302,079 1399

12,537,400 129,265,281 131,567,360

رسته آموزشی و 1,772,523 1399
فرهنگی
1,347,226 1398

9,577,864 125,863,578 127,636,101

رسته امور
اجتماعی

1,748,165 1398

10,864,011 211,041,876 212,790,041
5,757,248 125,457,815 126,805,041
9,195,266

رسته فنآوری 75,091,267 100,930,940 25,839,673 1399
اطالعات 71,596,820 86,705,161 15,108,341 1398

7,133,179

79,463,491

7,167,326

28.34
39.58
20.67
31.79
16.47
18.63
16.34
23.01

14,781,301 91,351,295 104,272,905 12,921,610 1399

27.09

رسته اداری و 11,391,916 130,464,016 141,843,845 11,379,829 1399
مالی
6,757,902 124,691,773 131,418,654 6,726,881 1398

21.14
23.02

رسته فنی و
مهندسی

22.53

رسته کشاورزی

10,350,000 1398

89,813,491

2,218,580 1399

10,304,961 132,224,905 134,443,485

رسته بهداشتی 1,221,218 1399
و درمانی 1,499,701 1398

9,840,728 129,578,172 130,799,390
6,121,493 140,731,538 142,231,239

7,331,539 1398

3,694,534 136,522,373 143,853,912

رسته خدماتی
نامعلوم

6,491,079 110,776,001 121,953,655 11,177,654 1398

2,240,405 1399
27,537,815 1399
15,785,000 1398

77,638,110

75,397,705

76,870,140

10,325,098 49,332,325

38,027,500

22,242,500

7,705,495

4,431,379

24.61

19.84
18.96
21.51
17.84
15.07
21.60
16.58
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پراکندگی رستههای شغلی برحسب دهکها

همان گونه در بخش مربوط به توزیع دستگاهها در دهکها عنوان شد در توزیع برابر
رستههای شغلی (به لحاظ آماری) نیز انتظار میرود سهم هر رسته در هر دهک  ۱۰درصد

باشد .بر اساس دادههای حقوق آبانماه سال جاری ۹۸ ،درصد از حقوقبگیران رستههای

هیئتعلمی و مقامات ۸۶ ،درصد از رسته قضایی و بیش از  ۶۰درصد رسته سیاسی در دهک

دهم قرار گرفتهاند .در مقابل  ۶۴درصد حقوقبگیران رسته خدماتی در دو دهک اول قرار
گرفتهاند.

جدول  .12نحوه توزیع سهم حقوقبگیران رستههای شغلی در دهکهای درآمدی صندوق
بازنشستگی کشوری پس از همسانسازی
رسته شغلی

دهک دهک دهک دهک دهک دهک دهک دهک دهک دهک
۱۰
۹
۸
۷
۶
۵
۴
۳
۲
۱

رسته آموزشی و فرهنگی %10.8 %14.1 %14.1 %12.8 %12.5 %11.4 %9.7 %6.7 %3.8 %4.1

رسته اداری و مالی

%9.2 %7.3 %7.6 %10.0 %10.0 %11.1 %11.5 %10.9 %11.3 %11.2

رسته امور اجتماعی

%22.7 %13.8 %11.3 %12.2 %9.5 %8.0 %6.5 %5.2 %5.3 %5.6

رسته خدماتی

%0.1 %0.9 %1.0 %1.8 %2.2 %3.4 %9.8 %17.4 %31.8 %31.7

رسته فنآوری اطالعات

%8.0 %8.2 %8.8 %13.2 %15.0 %15.8 %14.3 %8.7 %4.4 %3.5

رسته قضایی

%86.1 %3.6 %2.1 %0.9 %0.8 %0.7 %0.9 %1.5 %2.1 %1.2

رسته بهداشتی و درمانی %3.8 %7.2 %7.5 %6.7 %8.8 %11.3 %14.6 %16.4 %12.5 %11.3

رسته سیاسی

رسته فنی و مهندسی
رسته کشاورز

%60.5 %11.5 %7.3 %3.4 %3.1 %2.6 %2.1 %3.7 %4.2 %1.6

%5.0 %5.6 %6.8 %9.1 %9.2 %11.3 %12.4 %14.8 %14.9 %10.8

%17.8 %12.7 %5.9 %7.2 %6.1 %5.5 %5.9 %5.4 %14.0 %19.4

رستههیئتعلمی

%98.4 %0.3 %0.3 %0.1 %0.1 %0.1 %0.0 %0.1 %0.1 %0.5

نامعلوم

%3.9 %3.9 %5.2 %4.5 %7.8 %5.2 %9.1 %13.0 %19.5 %27.9

مقامات

%97.9 %0.4 %0.5 %0.2 %0.0 %0.0 %0.0 %0.2 %0.5 %0.2
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شاخصهای نابرابری در رستههای شغلی

برای مطالعه میزان نابرابری و تغییرات آن طی یک سال گذشته به تفکیک رسته شغلی نیز

همچون محاسبه شاخص برای کل حقوقبگیران صندوق و برحسب دستگاه از سه شاخص

جینی ،کوئینتایل و   P90/P10استفاده شده است  .

بیشترین نابرابری برحسب شاخص جینی حقوق آبانماه  ۱۳۹۹مربوط به رستۀ قضایی

( 19درصد) است که با وجود رتبه نخست نابرابری مقدار آن نسبت به حقوق سال ۱۳۹۸

بیش از  ۱۲درصد کاهش یافته است .رتبههای بعدی میزان باالی نابرابری مربوط به رسته

کشاورزی ( ۱۶درصد) و رسته سیاسی ( ۱۳درصد) است .نابرابری بر اساس این شاخص در

بین حقوقبگیران هیئتعلمی طی این دوره کاهشی حدود  ۱۵درصد داشته و از حدود ۲۷

درصد به  ۱۲درصد تقلیل یافته است .مقدار این شاخص در بین مقامات و رسته سیاسی نیز

کاهش  9.5درصدی نشان میدهد .اما در بین حقوقبگیران رستههای کشاورزی ( 3درصد)،
خدماتی ( ۲درصد) ،اداری و مالی و فنی و مهندسی ( ۱درصد) افزایش یافته است .بر اساس

حقوق آبانماه  ،۱۳۹۹کمترین میزان نابرابری در بین مقامات ( ۵درصد) ،فنآوری اطالعات
و آموزشی و فرهنگی ( ۹درصد) وجود دارد.

محاسبه شاخص کوئینتایل به تفکیک رستههای شغلی نشان میدهد که بر اساس

دادههای حقوق آبان  ۱۳۹۹میزان این شاخص (که بر دو سر طیف حقوقبگیران متمرکز
است) همچون شاخص جینی (که انحراف از برابری کامل را موردتوجه قرار میدهد) ،در بین
سه رسته قضایی ( ،)3کشاورزی ( )2.2و سیاسی ( )۲بیش از باقی رستهها به چشم میخورد

و کمترین مقدار آن مربوط به رستههای مقامات ( ،)۱.۳فنآوری اطالعات و آموزشی و

فرهنگی ( )1.6است .بررسی تغییرات نسبت به حقوق آبانماه  1398نشان میدهد که

نابرابری در بین رسته کشاورزی افزایش  0.24واحدی و در رستههای هیئتعلمی و قضایی
کاهش  ۲واحدی داشته است.

بررسی بیشترین میزان نابرابری حقوق آبان  ۱۳۹۹بر اساس شاخص    P90/P10نیز همان
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نتیجه دو شاخص قبل را دارد و سه رسته قضایی ( ،)2.9کشاورزی ( )2.1و سیاسی ( )2بیشترین
مقدار شاخص را دارند .کمترین مقدار شاخص نیز همچون دو شاخص جینی و کوئینتایل مربوط

به سه رسته مقامات ( ،)1.1فنآوری اطالعات و آموزشی و فرهنگی ( )1.5است .بررسی تغییرات
شاخص  P90/P10در آبانماه  ۱۳۹۹نسبت به  ۱۳۹۸نشان میدهد نابرابری در بین حقوقبگیران
رسته هیئتعلمی  ۲واحد و در بین حقوقبگیران رسته قضایی  1.5واحد کاهش یافته و در

رستههای کشاورزی و اداری و مالی افزایش  0.3و  0.2واحدی یافته است.

جدول  .13اثر همسانسازی بر مقدار شاخصهای نابرابری در میان حقوقبگیران صندوق
بازنشستگی به تفکیک رسته شغلی
اثر
همسانسازی

اثر
همسانسازی

13۹۸ 13۹۹

139۸ 139۹

139۸ 139۹

اثر
همسانسازی

شاخص
رسته

جینی

کوئینتایل

P90/P10

رسته اداری و مالی

+1.03 10.50 11.53

1.83

1.74 +0.10 1.73

1.52

+0.22

رسته امور اجتماعی

-3.63 14.88 11.25

1.79

1.70 -0.33 2.12

1.92

-0.22

-0.41

1.59

1.49 -0.04 1.63

1.52

-0.02

رسته بهداشتی و درمانی +0.20 10.16 10.37

1.73

1.65 +0.03 1.70

1.50

+0.15

رسته خدماتی

9.68

+1.67

1.68

1.65 +0.14 1.54

1.54

+0.11

رسته سیاسی

-9.39 22.70 13.32

2.03

1.97 -0.78 2.81

2.64

-0.68

رسته فنآوری اطالعات -1.59 10.14 8.54

1.57

1.47 -0.11 1.68

1.48

-0.01

رسته فنی و مهندسی +0.59 10.10 10.69

1.74

1.63 +0.05 1.69

1.46

+0.16

3.00 -12.05 31.04 19.00

2.88 -1.59 4.58

4.37

-1.50

رسته کشاورزی

+2.44 12.97 15.41

2.19

2.14 +0.24 1.96

1.81

+0.32

رستههیئتعلمی

1.82 -14.97 26.71 11.74

1.68 -2.06 3.89

3.64

-1.96

مقامات

-9.39 13.96 4.56

1.31

1.14 -0.68 1.99

1.75

-0.61

نامعلوم

+4.70

1.78

1.64 +0.21 1.57

1.47

+0.17

رسته آموزشی و فرهنگی 9.02

رسته قضایی

9.42
8.00

9.67 14.37

                                  13.96
                                                       4.56
         26.71
                                        11.74
                                    12.97
                                 15.41
31.4
                           19
                                           10.1
                                           10.69
                                           10.14
                                             8.54
                  22.7
                                     13.32
                                                      8
                                              9.68
                                          10.16
                                          10.37
                                           9.42
                                            9.02
                                 14.88
                                         11.25
                                          10.5
                                       11.53
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نمودار  .5مقدار شاخص جینی به تفکیک رستههای شغلی پیش و پس از همسانسازی

مقامات
رستههیئتعلمی
رسته کشاورز
رسته قضایی
رسته فنی و مهندسی
رسته فنآوری اطالعات
رسته سیاسی
رسته خدماتی
رسته بهداشتی و درمانی
رسته آموزشی و فرهنگی
رسته امور جتماعی
رسته اداری و مالی

شاخص نابرابری جینی قبل از همسانسازی  
شاخص نابرابری جینی پس از همسانسازی  
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جمعبندی
هدف این گزارش بررسی میزان نابرابری حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران صندوق

بازنشستگی کشوری پس اجرای دستورالعمل متناسبسازی و مقایسه آن با پیش از اجرای

این سیاست بوده است .سیاست متناسبسازی یا به بیان عامتر همسانسازی حقوق
همچنان که در اسناد باالدستی به آن اشاره شد بهمنظور «برقراری عدالت در نظام پرداخت
و رفع تبعیض» اجرایی شده است و مطابق دستورالعمل اجرایی این اقدام سیاستی ،حقوق
بازنشستگان و مستمریبگیران تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری با  ۹۰درصد

میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلین همطبقه مشترک صندوق متناسب با
سنوات خدمت متناسبسازی شده است.

فارغ از انتقادات گوناگونی که به نحوه اجرای متناسبسازی و مغایرت آن با مالحظات

فنی و محاسبات بیمهای وارد شده ،در این گزارش پیامد اجرای این طرح بر میزان نابرابری
بازنشستگان و حقوقبگیران صندوق بازنشستگی کشوری موردتوجه قرار گرفته است .به این

منظور برخی شاخصهای توصیفی آماری و برخی شاخصهای نابرابری بر اساس حقوق
آبانماه  ۱۳۹۹محاسبه شده و با همان شاخصها در زمان مشابه سال قبل (آبانماه )۱۳۹۸
مورد مقایسه قرار گرفته است.

سه شاخص ارزیابی میزان نابرابری در این گزارش شامل جینی (انحراف از برابری کامل)،

کوئینتایل (نسبت میانگین حقوق دو دهک باال به دو دهک پایین) و (   P90/P10نسبت حد

پایین دهک دهم به حد باالی دهک اول) بودهاند .نتایج محاسبه شاخصها نشان میدهد

بر اساس هر سه شاخص مورد بررسی ،میزان نابرابری حقوق کل مستمریبگیران صندوق
بازنشستگی کشوری در آبانماه  ۱۳۹۹و پس از اجرای سیاست همسانسازی نسبت به زمان
مشابه سال قبل (آبانماه  )۱۳۹۸افزایش یافته است.

همچنین بهمنظور بررسی دقیقتر ،کل حقوقبگیران دهکبندی شده و تغییرات آمارههای

مرکزی و پراکندگی دهکهای درآمدی آبانماه  ۱۳۹۹نسبت به دهکهای درآمدی سال
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قبل مورد مطالعه قرار گرفته است .نتایج این بررسی نشان میدهد اگرچه آمارههای مرکزی

و بهخصوص میانگین حقوق همه دهکها افزایش قابل مالحظهای یافته است ،اما نسبت
این افزایش برای دهکهای برخوردارتر بیشتر بوده است؛ بهنحویکه دهک اول کمترین

نسبت افزایش میانگین حقوق را داشته و تا دهک نهم این نسبت روندی افزایشی داشته و
تنها در دهک دهم اندکی کاهش پیدا کرده است .بررسی شاخصهای پراکندگی نیز نشان

میدهد پراکندگی حقوق در آبانماه  ۱۳۹۹و پس از همسانسازی نسبت به آبانماه ۱۳۹۸

بهجز دهکهای نهم و دهم که حقوق باالتری داشتهاند ،در سایر دهکها افزایش یافته است.
به این ترتیب ،حقوقبگیران در دهکهای برخوردارتر به یکدیگر نزدیکتر شدهاند و در سایر

دهکهای از یکدیگر فاصله بیشتری گرفتهاند.

عالوه بر توصیف آماری وضعیت کل حقوقبگیران صندوق بازنشستگی کشوری و

ارزیابی میزان نابرابری در بین آنان ،بهمنظور تدقیق و تامل بیشتر ،شاخصها به تفکیک

برای دستگاهها و رستههای شغلی نیز محاسبه شدهاند.

مقایسه شاخصهای مختلف نابرابری دستگاهها نشان میدهد میزان نابرابری بازنشستگان

و مستمریبگیران اغلب در دستگاهها ،بهجز مجلس شورای اسالمی و وزارت دادگستری و

تا حدی وزارت امور خارجه ،قوه قضائیه و وزارت ارتباطات و فنآوری اطالعات ،در آبانماه
 ۱۳۹۹نسبت به آبانماه  ۱۳۹۸افزایش یافته است .همچنین بررسی تغییرات پراکندگی حول
میانگین حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران هر دستگاه طی این دوره نشان میدهد

پراکندگی در مجلس شورای اسالمی ،قوه قضائیه و وزارت دادگستری تا حد زیادی کاهش
یافته و بهاینترتیب میزان حقوق بازنشستگان این دستگاهها به یکدیگر نزدیکتر شده است

و پراکندگی حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسالمی

و جهاد کشاورزی افزایش پیدا کرده است  .

بررسی تغییرات شاخصهای نابرابری در رستههای شغلی نیز نشان میدهد نابرابری

در بین حقوقبگیران رستههای شغلی هیئتعلمی ،قضایی ،سیاسی و مقامات و تا حد
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کمی رستههای امور اجتماعی ،فنآوری اطالعات و آموزشی و فرهنگی کاهش یافته و
در رستههای خدماتی ،اداری و مالی ،فنی و مهندسی و بهداشتی و درمانی افزایش یافته
است .بررسی پراکندگی حقوقبگیران هر رسته حول میانگین رسته خود نیز نشان میدهد
پراکندگی حقوقبگیران رستههای شغلی هیئتعلمی ،رسته قضایی ،سیاسی و مقامات تا حد
نسبت ًا زیادی کاهش یافته و میزان حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران این رستهها نسبت
به سال قبل تا حد زیادی به یکدیگر نزدیکتر شده است .پراکندگی حقوقبگیران رستههای

خدماتی و کشاورزی نسبت میانگین رسته خود نیز اندکی افزایش یافته است.

باتوجه به نکاتی که در این بخش گفته شد و در بخشهای پیشین با تفصیل بیشتری

به آن پرداخته شد ،به نظر میرسد میتوان به این نتیجه رسید که تغییرات حقوق آبانماه

 ۱۳۹۹و پس از همسانسازی نسبت به آبانماه  ،۱۳۹۸بیش از هر چیز بازنشستگان و
مستمریبگیرانی که از پیش عضو گروههای برخوردارتر صندوق بازنشستگی کشوری بودهاند
(هم از نظر سطح درآمد و تعلق به دهکهای درآمدی و هم گروهبندیهای مربوط به رسته
و دستگاه) منتفع ساخته است .پیامد چنین تغییراتی را میتوان تعمیق شکاف و افزایش فاصله

حقوقبگیران نسبت به یکدیگر قلمداد کرد که حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران صندوق
بازنشستگی کشوری را بیشازپیش نابرابر کرده است.

