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الف

چکیده

درگزارشپیشروبرخیشاخصهایتوصیفیآماری)مرکزیوپراکندگی(وشاخصهای
نابرابریبرایبازنشستگانومستمریبگیرانصندوقبازنشستگیکشوریبراساسحقوق
آبانماه1399وپسازاجرایهمسانسازیمحاسبهشدهوتغییراتآنهانسبتبهحقوق
آبانماه1398موردبررسیقرارگرفتهاست.پیامدتغییراتیکهطیایندورهصورتگرفته،
نابرابریبیشتردربینحقوقبگیرانصندوقبازنشستگیکشوریوافزایشفاصلهبینآنها

بودهاست.
نتایجاینمطالعهنشانمیدهد:

سه● هر اساس بر کشوری بازنشستگی صندوق حقوقبگیران کل بین نابرابری
شاخصارزیابیمیزاننابرابری)جینی،کوئینتایلوP90/P10(افزایشیافتهاست.

نتایجارزیابیمیزاننابرابریبرحسبدستگاه:●
کاهشنابرابری:مجلسشورایاسالمیووزارتدادگستریوتاحدیوزارت○

امورخارجه،قوهقضائیهووزارتارتباطاتوفنآوریاطالعات؛
افزایشنابرابری:وزارتخانههایجهادکشاورزی،فرهنگوارشاداسالمی،علوم،○

تحقیقاتوفنآوری،تعاون،کارورفاهاجتماعی،صنعت،معدنوتجارت،کشور،
سازمانتبلیغاتاسالمیوبهداشت،درمانوآموزشپزشکیوتاحدکمیوزارت
نیرو،نهادریاستجمهوریووزارتخانههایاقتصادوداراییوآموزشوپرورش
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نتایجارزیابیمیزاننابرابریبرحسبرستهشغلی:●
کاهشنابرابری:هیئتعلمی،قضایی،سیاسیومقاماتوتاحدکمیرستههای○

اموراجتماعی،فنآوریاطالعاتوآموزشیوفرهنگی
افزایشنابرابری:خدماتی،اداریومالی،فنیومهندسیوبهداشتیودرمانی○

میانگینحقوقآبانماه1399درهمهدهکهایدرآمدینسبتسالقبل،افزایش●
قابلمالحظهای-از1.7تانزدیکبه2برابر-یافتهاست.ایننسبتباافزایش
برخورداریدهکهابیشترشدهودهکهایبرخوردارتررابیشترمنتفعساختهاست.

هشتم● تا اول دهکهای در مستمریبگیران و بازنشستگان حقوق پراکندگی
درآمدیدرآبانماه1399وپسازهمسانسازینسبتبهسالقبلافزایشیافته
وضریبتغییراتتنهادردودهکنهمودهم)گروههایبرخوردارازحقوقباالتر(

اندکیکاهشیافتهاست.



1 

مقدمه

صندوق مستمریبگیران و وظیفهبگیران بازنشستگان، حقوق متناسبسازی دستورالعمل
بازنشستگیکشوریوسازمانتامیناجتماعینیروهایمسلحمستندبهماده30قانونبرنامه
بند6تصویبنامهشماره7۴26۴/ت58036مورخ1399/7/1هیئت ششمتوسعهکشورو
وزیرانبرایاجراازاولمهرماه1399ابالغونخستینحقوقمتناسبسازیشدهبراساس
ایندستورالعملدرآبانماههمینسالبهبازنشستگان،وظیفهبگیرانومستمریبگیراناین
دوصندوقپرداختشد.بهاینترتیبمتناسبسازیمستمریها-کهدرفضایعمومیبا

عنوان»همسانسازی«شناختهمیشود-تحققیافت.

 ماده ۳۰ برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران )1۴۰۰-1۳۹۶( مصوب 1۳۹۵:

»دولتمکلفاستبررسیهایالزمجهتبرقراریعدالتدرنظامپرداخت،رفعتبعیضو
متناسبسازی دریافتهاوبرخورداریازامکاناتشاغلین،بازنشستگانومستمریبگیران

کشوریولشکریسنواتمختلفراانجامدهد«.
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بند ۶ تصویب نامه شماره ۷۴2۶۴/ت۵۸۰۳۶ مورخ 1۳۹۹/۷/1 هیئت وزیران:

سال بودجه قانون 12 تبصره ب و الف بندهای اجرایی آییننامه 3 ماده به زیر متن
1399کلکشورموضوعتصویبنامهشماره3707/ت5759۴هـمورخ1399/1/20الحاق

میشود:
تبصره3-دراجرایماده30قانونبرنامهپنجسالهششمتوسعهاقتصادی،اجتماعیو
فرهنگیجمهوریاسالمیایران-مصوب1395-وجزء3ماده29قانونالحاقموادی
بهقانونتنظیمبخشیازمقرراتمالیدولت)2(-مصوب1393-صندوقبازنشستگی
کشوریوسازمانتامیناجتماعینیروهایمسلحمکلفاندعالوهبرافزایشماده3این
آییننامه،ازمحلمنابعداخلیوسایرمنابعحاصلازسرمایهگذاریهایخودومنابعحاصل
ازبند)و(تبصره2مادهواحدهقانونبودجهسال1399کلکشور،نسبتبهبرقراریعدالت
درنظامپرداختومتناسبسازیحقوقبازنشستگانومستمریبگیرانتحتپوششخود
بانوددرصد)90%(میانگینحقوقمشمولکسوربازنشستگیشاغلینهمطبقهمشترک
صندوقمتناسبباسنواتخدمت،ازششماههدومسال1399اقدامنمایند.دستورالعمل
اجراییاینتبصرهمشترکاتوسطسازمانبرنامهوبودجهکشوروسازماناداریاستخدامی
کشوروباهمکاریصندوقبازنشستگیکشوریوسازمانتامیناجتماعینیروهایمسلح

ظرفیکهفتهپسازابالغاینتصویبنامهتهیهوابالغمیشود.

همچنانکهدراینمصوبه-وبنابهنوعتفسیرازمادهمربوطهدرقانونبرنامهششم
توسعه-تصریحشده،هدفاصلیاینطرح،متناسبسازیحقوقمستمریبگیرانصندوقهای
بازنشستگیکشوریولشکریبا90درصدحقوقشاغالنهمردهاست.سیاستیکهالبتهبرخی

مالحظاتفنینشانمیدهداجرایآنبااصولبیمهای1مغایرتدارد.
1.درگزارششماره5۴ازمجموعهگزارشهایموسسهراهبردهایبازنشستگیصبا)گالب،سمانه؛مروریبرقوانین
همسانسازیدرصندوقبازنشستگیکشوری(بامطالعهقوانینهمسانسازیدرصندوقبازنشستگیکشوریوشیوههای
اجرایآنازگذشته،پنجسطحمختلفازمطالباتهمسانسازییابهبیانفنیترمتناسبسازیشناساییشدهاست.دراین
مطالعههمسانشدنحقوقبازنشستگانباشاغالنفعلی-کهبهعنوانسطحچهارماینمطالبهشناختهشدهاست-مغایر

اصولبیمهایتشخیصدادهشدکهدرصورتاجراییشدنشیوهقانونیمحاسبهمستمریراتحتالشعاعقرارمیدهد.
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عملیاتیکردنهرقانون،ایدهویاطرحسیاستیهموارهمیتوانددرکناراهدافازپیش
تعیینشدهباپیامدهایناخواستهایهمراهباشد.یکیازنخستینپرسشهادراجرایچنین
طرحیآناستکهاینسیاستچهتأثیریبرنابرابریمیانخودبازنشستگانوحقوقبگیران
نابرابری بر همسانسازی طرح پیامدهای صرفًا حاضر گزارش در است؟ داشته صندوق
دستمزدبینحقوقبگیرانصندوقبازنشستگیکشوریموردتجزیهوتحلیلقرارگرفتهواثر
سیاستجدیدبرنسبتحقوقپرداختیبازنشستگانباشاغالنهمردهخودموردتوجهنبوده

است.
وضعیتنابرابریسطححقوقبازنشستگانکشوریپیشازاجرایطرحهمسانسازی
)براساسدادههایمربوطبهحقوقشهریورسال1398(درگزارششماره7۴ازسلسله
گزارشهایمؤسسهراهبردهایبازنشستگیصبا1موردبررسیقرارگرفت.نتایجاینمطالعه
قرار برابر نسبتًا دامنه در صندوق حقوقبگیران عمده بخش اینکه باوجود که داد نشان
زیادحقوقدرصندوقشدهاند. پراکندگی باعث باال بسیار امامعدودحقوقهای گرفتهاند،
درگزارشحاضروبهمنظورمطالعهاثرافزایشحقوقدرسال99)ناشیازافزایشساالنه
و پراکندگی( و )مرکزی آماری نابرابری،شاخصهای بر متناسبسازی( اجرایسیاست و
شاخصهاینابرابریحقوقدرصندوقبازنشستگیکشوریبراساسحقوقآبانماه1399

محاسبهوبازمانمشابهسالقبل)آبانماه1398(مقایسهشدهاست.
البتهتذکرایننکتهحائزاهمیتاستکهتغییراتمقداروارزشعددیمیزانحقوقرا
بهویژهدرشاخصهایمرکزیوپراکندگینمیتوانتمامًاتحتتأثیرهمسانسازیتلقی
افزایشحقوقساالنه، از ناشی تغییرات، از قابلتوجهی وتفسیرکرد؛چراکهسهمنسبتًا
تغییرترکیبحقوقبگیرانجدیدالورودصندوقو...است.درصورتیکهدسترسیبه/امکان
اعمالدستورالعملهایهمسانسازیوجود بدون آبانماه1399 دادههایحقوق محاسبه
داشت،انتسابمفهوم»اثرهمسانسازی«بهنمراتبهدستآمده،انطباقبیشتریباواقعیت

1.گالب.سمانهوقوامی،نسرین)1398(؛نابرابریمیانحقوقبگیرانصندوقبازنشستگیکشوری؛موسسهراهبردهای
بازنشستگیصبا،شماره7۴
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داشت؛بااینحالتفاوتنسبتافزایشدرگروههایمختلفنسبتبهیکدیگرودرمقایسه
باکلدرکیازجهتگیریکلیوروندهایگروههایهدفمداخالتجدیدسیاستینشان

میدهد.
درادامهگزارشبرایمروردقیقترآنچهدراثرهمسانسازیرخدادهاست،شاخصهای
آماریونابرابریومقایسهاینآماربرحسبهادهکهایدرآمدی،دستگاهورستهشغلی

نسبتبهسالقبلموردمطالعهقرارگرفتهاست.
میان »نابرابری گزارش همانند نیز گزارش این در بهکاررفته شاخصهای و آمارهها
حقوقبگیرانصندوقبازنشستگیکشوری«1فراخورموضوعموردبررسیمورداستفادهقرار
گرفتهاندکهدربخشتعاریفمفاهیمگزارشفوقباتفصیلبیشتریبهآنهاپرداختهشده

استودراینگزارشبهاختصارصرفًامعرفیمیشوند:

آمارههایمرکزیشامل:●
میانگین؛پرکاربردترینوشناختهشدهترینآمارۀنمایندهمجموعهایازدادههاو○

معادلمجموعارزشهاتقسیمبرتعدادآنهاست.
میانه؛ارزشعددیمقداریکهدروسطمجموعهایازدادههاقراردارد.○
نما؛پرتکرارترینارزشیامقداریکهدریکمجموعهدادهرخمیدهد.○

آمارههایپراکندگیشامل:●
دامنهتغییرات؛اختالفبینکوچکترینوبزرگتریندادهدریکمجموعهاز○

دادهها.
انحرافمعیار؛میانگینفاصلهمجموعهایازدادههاازمیانگینآنمجموعه.○
و○ بهدستمیآید میانگین بر معیار انحراف تقسیممقدار از تغییرات؛ ضریب

میزانپراکندگیدادههابهازاییکواحدازمیانگینرانشانمیدهد.

https://saba-psi.ir/4222:1.قابلدانلودازایننشانی
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شاخصهاینابرابریشامل:●
شاخصجینی؛میزانانحرافازبرابریکاملدرتوزیعدرآمدویاثروتیک○

جامعهآماری.
شاخصکوئینتایل؛نسبتمیانگینحقوق20درصدافرادباباالترینحقوقبه○

20درصدافرادباکمترینحقوق.
شاخصP90/P10؛نسبتحدپاییندهکدهم)کمترینحقوقدرمیاندهک○

دارایبیشترینحقوق(بهحدباالیدهکاول)بیشترینحقوقدرمیاندهک
دارایکمترینحقوق(.

سازمانی تعالی و برنامهریزی کل اداره همراهی از است الزم گزارش آغاز از پیش
از گزارش این در همچنین شود. سپاسگزاری نیاز مورد دادههای و اطالعات تمهید در
کشوری بازنشستگی صندوق دلسوز و توانمند کارشناسان برخی با مشاوره و راهنمایی
بهویژهسرکارخانمطیبهجلیلیوسرکارخانمزهراابراهیمپور،کارشناساندفتربرنامهریزی

وتعالیسازمانی،استفادهشدهاستکهازآنهاقدردانیمیشود.
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وضعیت کلی حقوق بگیران
آماره های مرکزی در کل حقوق بگیران

بررسیتغییراتآمارههایمرکزیمیزانحقوقبازنشستگانصندوقبازنشستگیکشوریاز
آبانماه1398تاآبانماه1399نشانمیدهدکههرسهشاخصمرکزیموردمطالعهاین
گزارشنزدیکبهدوبرابرشدهاند.میانگینحقوقماهانهطیاینبازهزمانی1.86برابرشده
وازحدودسهمیلیونتومانبه5میلیون600هزارتومانرسیدهاست.درآبانماه1399
حقوقنیمیازحقوقبگیرانصندوقبیشترونیمیازآنهاکمتراز5.6میلیونتومانبوده
کهنسبتبهزمانمشابهسالقبل1.88برابرشدهاست.بیشترینفراوانیدرحقوقهایآبان
1399حدود5میلیونو198هزارتومان)با30798نفر(بودهکهنسبتبهآبانسالقبل
1.95برابرشدهاست.همانگونهکهدرجدولزیرنیزمشاهدهمیشود-همچونمحاسبات
مربوطبهحقوقسالگذشته-باالتربودنمقدارمیانگیننسبتبهمیانهحاکیازوجودبرخی

مبالغبسیارباالدراینمجموعهاستکهمیانگینرابهسمتباالترسوقمیدهد.

جدول 1. تغییرات آماره های مرکزی حقوق ماهیانۀ بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق 
بازنشستگی کشوری پیش و پس از همسان سازی

تعداد کل  
)نفر(

میانگین حقوق 
)ریال(

میانه حقوق 
)ریال(

نمای حقوق 
)ریال(

1,۴90,61556,09۴,5035۴,۴70,33751,198,000کلحقوقبگیران)1399(
1,۴56,11730,217,33۴28,9۴1,73026,298,600کلحقوقبگیران)1398(

1.861.881.95نسبتتغییراتپسازهمسانسازی

آماره های پراکندگی در کل حقوق بگیران

پراکندگیمیزانحقوقدرصندوقبازنشستگیکشورینشاندهندۀدامنۀبسیاروسیع37
میلیونتومانی-باتوجهبهکمترینوبیشترینحقوقپرداختی-استکهنسبتبهسال
البتهذکر یافتهاست. افزایش آمارهها، باشیبیبسیارکمترنسبتبهسایر اگرچه گذشته،
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ایننکتهضروریاستکهازمیانحدودیکونیممیلیونحقوقبگیرصندوقبازنشستگی
کشوری،تنها30نفرکمتراز1میلیونتومانوحدود600نفرکمتر2.5میلیونتومان
دریافتمیکنند؛درحالیکه،دریافتیبیشاز95درصدحقوقبگیرانکمتراز7.5میلیون
توماناست.بنابراینهمچونسالگذشتهمعدودحقوقهایبسیارباالوبسیارپایین،عامل
بروزدامنۀوسیعچنددهمیلیونیمستمریهایپرداختیصندوقشدهاند.بهاینترتیببیش
از95درصدحقوقبگیرانصندوقدربازه2.5تا7.5میلیونتومانحقوقدریافتمیکنندو

دامنهحقوقدرمیانآنان،حدود5میلیونتوماناست.
درشاخصهایپراکندگیدیگرهمنکاتجالبتوجهیبهچشممیخورد؛همانطورکه
درجدولزیرمشاهدهمیشودانحرافمعیارحقوقدرآبان1399-میانگینمیزانفاصله
ازمیانگین-نسبتبهزمانمشابهسالقبل1.7برابرشدهوازکمترازیکمیلیونتومان
بهبیشاز1.7میلیونتومانرسیدهکهحاکیازافزایشپراکندگیحقوقاست.بااینحال،
مقایسهضریبتغییراتبهعنوانشاخصدیگرپراکندگی،کاهش2درصدینسبتبهسال
قبلرانشانمیدهد.ازآنجاکهشاخصضریبتغییراتدرواقعهمانانحرافمعیاراستکه
درواحدمیانگینمجموعهدادههاموردبررسیقرارمیگیرد،اینتفاوترامیتوانناشیاز

رشدبیشترمیانگیننسبتبهانحرافمعیاردردومجموعهدادهقلمدادکرد.
درمجموع،مقایسهپراکندگیایندومجموعهنشانمیدهدکهپراکندگیحقوقدرسال
1399نسبتبهسالقبلافزایشبسیاربیشتریپیداکردهاماپراکندگینسبیدومجموعه

)نسبتبهمیانگینخودمجموعه(تاحدیکاهشیافتهاست.
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جدول 2. تغییرات آماره های پراکندگی حقوق صندوق بازنشستگی کشوری

پیش و پس از همسان سازی

کم ترین حقوق 
)ریال(

بیشترین 
حقوق )ریال(

دامنه )ریال(
انحراف معیار 

)ریال(
ضریب تغییرات 

)درصد(

کلحقوقبگیران
)1399(

1,221,21837۴,2۴9,۴۴۴373,028,22617,1۴8,۴8930.57

کلحقوقبگیران
)1398(

1,3۴7,22632۴,130,۴99322,783,2739,961,50732.97

حقوق بگیران بر مبنای دهک

یکیازشیوههاییکهدرگزارششماره7۴،برایسنجشاختالفدرآمدومیزاننابرابری
میانحقوقبگیرانصندوقبازنشستگیکشوریبهکاربردهشد،مقایسهآمارههایمرکزی
وپراکندگیدهکهایدرآمدی)براساسحقوقشهریور1398(بود.مطابقگزارشمذکور،
میزانتفاوتشاخصهایآماریدردهکهایمیانیبسیارناچیزومحدودبودوتنهادردو

سرطیفوبهویژهدهکدهم،اختالفاْتقابلمالحظهوچشمگیربودند.
گزارشحاضر،بامحاسبهآمارههایمرکزیوپراکندگیحقوقدهکهادرآبان1399و
پسازاجرایسیاستهمسانسازیومقایسهآنهاباشاخصهایحقوقدهکها)درآبان
سال1398(،درپیمطالعهتأثیرمداخالتسیاستیطیایندورهبرافزایشیاکاهشتمایز
بیندهکهااست.البتههمچنانتأکیدمیشودکه-باتوجهبهتأثیرسایرفاکتورها-هدف،
مقایسهمقدارعددیاینشاخصهابایکدیگرنیست،اماتفاوتنسبتهابایکدیگرتاحد
زیادیمیتواندنشانگرروندهاوهدفگیریهایسیاستهایاجراشدهباشد.بههمیندلیل
درمطالعهآمارههایمرکزی،تمرکزبرمقایسهنسبتمیانگینحقوقدهکهابایکدیگراست
ودرآمارههایپراکندگیباوجوداهمیتتغییراتسایرآمارهها،امابیشتربهتغییراتضرایب

تغییرات-کههمگنیارقاممجموعهدادههارامدنظردارد-توجهمیشود.
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آماره های مرکزی در دهک های درآمدی

همانگونهکهدرجدولونمودارزیرمشاهدهمیشودمیانگینحقوقدهکهایمیانیدر
آبانسال1399نیز-همچونسالگذشتهوالبتهبااختالفنسبتًابیشتر-نزدیکبهیکدیگر
استواختالفاصلیبینمیانگینحقوقدهکهایاولودوم)بیشاز800هزارتومان(و

بهویژهدهکهاینهمودهم)نزدیکبهدومیلیونتومان(مشاهدهمیشود.
بررسیتغییراتآمارههایمرکزیحقوقآبانماه1399نسبتبهآبانماه1398نشانمیدهد
میانگینحقوقهمهدهکهابهمیزانقابلمالحظهای-از1.7تانزدیکبه2برابر-افزایشیافته
است؛امانکتهجالبتوجهایناستکهبهاستثنایدهکدهم،نسبتافزایشمیانگیندهکهابا
افزایشبرخورداری،بهطورواگراوباشدتبیشترافزایشیافتهاست؛بهطوریکهدهکاولو
کمبرخوردارکمتریننسبتافزایشراداشتهومیانگینحقوقبازنشستگانومستمریبگیراناین
دهک1.7برابرشدهاستوباافزایشبرخورداریتادهکنهمایننسبتروندافزایشیداشتهو
به1.95رسیدهاست.تنهادردهکدهمایننسبتکاهشیافتهومیانگینحقوقبازنشستگانو

مستمریبگیرانایندهکطیایندوره1.77برابرشدهاست.

جدول ۳. تغییرات آماره های مرکزی حقوق صندوق بازنشستگی کشوری برحسب دهک 

پیش و پس از همسان سازی

سالدهک
تعداد کل 

)نفر(
میانگین 

)ریال(
نما )ریال(میانه )ریال(

نسبت میانگین پس 
از همسان سازی

دهک1
13991۴90623۴,9۴8,76736,005,70539,008,000

1.7۴
13981۴561220,0۴6,92020,369,03217,502,200

دهک2
13991۴9062۴3,285,750۴3,371,۴62۴1,970,170

1.77
13981۴56122۴,۴0۴,8212۴,539,0002۴,539,000

دهک3
13991۴9062۴7,662,308۴7,61۴,1۴0۴8,760,000

1.82
13981۴561226,160,59326,298,60026,298,600

دهک۴
13991۴906250,891,22251,198,00051,198,000

1.86
13981۴561227,38۴,۴3827,287,11027,123,280
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سالدهک
تعداد کل 

)نفر(
میانگین 

)ریال(
نما )ریال(میانه )ریال(

نسبت میانگین پس 
از همسان سازی

دهک5
13991۴906253,۴62,۴6253,636,0005۴,160,170

1.88
13981۴561228,۴5۴,59228,۴79,۴۴۴28,015,800

دهک6
13991۴906255,863,79656,07۴,00056,598,170

1.89
13981۴561229,525,55729,۴87,08029,6۴8,200

دهک7
13991۴906258,602,38558,877,70059,279,970

1.91
13981۴561230,669,01030,6۴5,28030,196,6۴۴

دهک8
13991۴906262,۴09,۴0062,۴35,65660,950,000

1.9۴
13981۴561232,090,31932,017,89731,872,822

دهک9
13991۴906267,۴23,7۴867,325,37066,557,۴00

1.95
13981۴56123۴,5۴6,7723۴,3۴7,۴8۴33,123,83۴

دهک10
13991۴905786,396,2097۴,161,52271,055,510

1.77
13981۴5609۴8,890,70۴۴2,219,37337,616,750

نمودار 1. نسبت افزایش میانگین حقوق دهک های حقوق بگیران پس از همسان سازی

1.77
  1.95
 1.9۴
 1.91
1.89
1.88
1.86
1.82
1.77

1.7۴

دهک10

دهک9

دهک8
دهک7
دهک6
دهک5
دهک۴
دهک3
دهک2
دهک1
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آماره های پراکندگی در دهک های درآمدی

مرکزی، آمارههای همچون نیز درآمدی دهکهای پراکندگی آمارههای تغییرات بررسی
ازنتایججالبتوجهیاست.همانگونهکهدرجدول)۴(دیدهمیشود،پراکندگی حاکی
بر حتی که معیار انحراف یا و حقوق ارقام دامنه اساس بر فقط نه دهک هر در دادهها
اساسضریبتغییراتنیزافزایشیافتهاست.دامنه)فاصلهبینکمترینوبیشترینحقوق(
دهک( آن حقوق میانگین از دهک هر اعضای حقوق فاصله )میانگین معیار انحراف و
سال، یک دهکطی هر حقوق پراکندگی مقایسه و دارند قرار ارقام مقیاس تاثیر تحت
صرفابراساسایندوشاخصمیتواندتاحدودیگمراهکنندهباشد؛آمارهضریبتغییرات
بامقیاسهای دادهها پراکندگی مقایسه امکان ازآنجاکه میانگین( به )پراکندگینسبت
مختلفرافراهممیکندگویاییبیشتریدارد.جدولزیرنشانمیدهدکهپراکندگیحقوق
بازنشستگانومستمریبگیراندردهکهایاولتاهشتمدرآمدیدرآبانماه1399وپس
ازهمسانسازینسبتبهسالقبلافزایشیافتهوضریبتغییراتتنهادردودهکنهم
ودهم)گروههایبرخوردارازحقوقباالتر(اندکیکاهشیافتهاست؛بهطوریکهدردهک

دهمکاهش۴درصدیودردهکنهمکاهش1درصدیدیدهمیشود.

جدول ۴. تغییرات آماره های پراکندگی حقوق صندوق بازنشستگی کشوری برحسب دهک 

پیش و پس از همسان سازی

سالدهک
کم ترین 

حقوق )ریال(
بیشترین حقوق 

)ریال(
دامنه )ریال(

انحراف معیار 
)ریال(

ضریب تغییرات 
)درصد(

دهک1
13991,221,218۴0,592,70039,371,۴82۴,382,76812.5۴
13981,3۴7,22623,086,۴3621,739,2102,2۴8,۴1511.22

دهک2
1399۴0,592,700۴5,669,3285,076,6281,358,6893.1۴
139823,086,۴6925,۴35,7602,3۴9,291652,2582.67

دهک3
1399۴5,669,328۴9,28۴,1703,61۴,8۴21,0۴۴,8۴62.19
139825,۴35,76026,786,2191,350,۴59385,5631.۴7
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سالدهک
کم ترین 

حقوق )ریال(
بیشترین حقوق 

)ریال(
دامنه )ریال(

انحراف معیار 
)ریال(

ضریب تغییرات 
)درصد(

دهک۴
1399۴9,28۴,17052,0۴7,2362,763,066833,9251.6۴
139826,786,21927,963,97۴1,177,755337,3921.23

دهک5
139952,0۴7,2365۴,۴70,3372,۴23,101718,05۴1.3۴
139827,963,97۴28,9۴1,772977,798310,0791.09

دهک6
13995۴,۴70,33757,086,2792,615,9۴2778,7361.39
139828,9۴1,83830,126,37۴1,18۴,536308,3611.0۴

دهک7
139957,086,۴۴760,152,5723,066,125966,0151.65
139830,126,37۴31,277,5081,151,13۴352,6681.15

دهک8
139960,152,5726۴,680,1۴0۴,527,5681,360,07۴2.18
139831,277,50833,0۴8,9121,771,۴0۴۴88,5۴01.52

دهک9
13996۴,680,1۴070,287,5۴05,607,۴001,563,6102.32
139833,0۴8,9۴636,9۴0,9573,892,0111,080,7333.13

دهک10
139970,287,5۴037۴,2۴9,۴۴۴303,961,90۴33,203,95938.۴3
139836,9۴1,06532۴,130,۴99287,189,۴3۴21,176,063۴3.31

شاخص های نابرابری در کل حقوق بگیران

اگرچهمرورشاخصهایتوصیفیدرکلودرطولدهکهایدرآمدیصندوقبازنشستگی،
حاکیازافزایشپراکنشحقوقهاوافزایششکافمیانحقوقبگیرانوآنهمباشدت
میزان بهشاخصهایویژهسنجش نگاهی با اما بود، برخوردارتر نفعگروههای به بیشتر
البته داد. قرار مطالعه مورد را موضوع این بیشتری صحت و دقت با میتوان نابرابری،
ذکرایننکتهضروریاستکهنمیتواندرتفسیرارقامبهدستآمدهبهبازههایعددیو
نابرابریاستنادکردوآنرابهعنوانمعیاریبرای استانداردهایتعریفشدهدرمطالعات
قضاوتدرخصوصباالیاپایینبودنمیزاننابرابریمیانحقوقبگیراندرنظرگرفت.چرا
کهدردرجهاولکاربریاصلیاینشاخصهادرمقیاسملیودرسطحجمعیتهایبسیار



نابرابری حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری پس از همسان سازی      / 1۳

بزرگناهمگناستونمیتوانهمانبازههارابرایتفسیرنابرابریدرسطحیسازمانی
)باحدودثغوروقواعدومقرراتنسبیتعریفشده(مورداستفادهقرارداد.درعینحالمقادیر
بدون و کشوری بازنشستگی صندوق حقوق مبنای بر تنها شاخصها برای بهدستآمده
درنظرگرفتنسایرمنابعثروتوسرمایهمحاسبهشدهاند.بااینحالمحاسبهشاخصها،طی
سالهایمختلف،مقایسهمقادیرآنهاوتأثیرسیاستهاومداخالتمختلفراطیدورههای
مختلفامکانپذیرمیکند.درعینحالمیتوانمقادیربهدستآمدهبرایکلحقوقبگیران
رابهعنوانمترومعیاریبرایمطالعهگروههایخردترزیرمجموعهمورداستفادهقرارداد؛
برایدستگاههایمختلفوهمچنین اینگزارشهمینشاخصها ادامه همچنانکهدر

رستههایشغلیگوناگونمحاسبهشدهاندومیتوانبااینارقامکلیمقایسهشانکرد.
برابری از انحراف میزان نشانگر بازنشستگیکشوری-که درصندوق جینی شاخص
کاملحقوقاست-بعدازاجرایهمسانسازیدرآبانماه1399برابربا13.03درصدبه
دستآمدهاستکهدرمقایسهبامقدارشاخصدرآبان1398)12.28درصد(افزایشمیزان
برابر نابرابریدرصندوقرانشانمیدهد)مقدارشاخصبراساسحقوقشهریور1398

11.99بودهاست(.
یکیدیگرازشاخصهایارزیابیمیزاننابرابری-کهبیشترمیزانتمایزوشکافدر
دوسرطیفدهکهاراموردتوجهقرارمیدهد-شاخصکوئینتایلاستکهبراساسنسبت
حقوقدودهکباالبهدودهکپایینمحاسبهمیشود.مقداراینشاخصدرآبانماه1399
برابربا1.97بودهاستکهدرمقایسهباآبانسال1398)1.88(افزایشیافتهاست.ایننکته
بهاینمعنااستکهدودهکباالیدرآمدیحقوقبگیرانصندوقپسازهمسانسازی
1.97برابردودهکپایینحقوقدریافتمیکنند،درحالیکهدرزمانمشابهسالقبلاین
میزان1.88برابربودهاست.بنابراینمیتواننتیجهگرفتکهنابرابریبراساساینشاخص

نیزافزایشیافتهاست.
نوعدیگریازنابرابریشاخصP90/P10استکهتوسطتوماسپیکتیمعرفیشدهواز
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طریقبرآوردنسبتمیزانحقوقفقیرترینفرددرثروتمندتریندهکبهحقوقثروتمندترین
فرددرفقیرتریندهکمحاسبهمیشود.بهاینمعناکهحقوقفردیکهدربهترینوضعیت
برخوردارترین فرد فقیرترین بتواندهمتراز تا چندبرابرشود باید دارد قرار فقیرتریندهک
دهکقرارگیرد.اینمقداردرآبانماه1399برابربا1.73بهدستآمدهاست،درحالیکهدر
آبانسال1398کمتروبرابربا1.6بودهاست.بهاینترتیبمحاسبهP90/P10نیزحاکیاز

افزایشمیزاننابرابریاست.
نابرابری میزان بررسی، مورد شاخص سه هر اساس بر شد مشاهده که گونه همان
حقوقبگیرانبراساسمیزانحقوقآبانماه1399وپسازاجرایسیاستهمسانسازی

نسبتبهزمانمشابهسالپیشازآنافزایشیافتهاست.

جدول ۵. اثر همسان سازی بر مقدار شاخص های نابرابری در میان حقوق بگیران صندوق 
بازنشستگی

P۹۰/P1۰  کوئینتایلجینی )درصد(شاخص

13.031.971.73مقداردرسال1399
12.281.881.60مقداردرسال1398
0.13+0.09+0.75+اثرهمسانسازی
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اثرات همسان سازی بر دستگاه ها
آماره های مرکزی در دستگاه ها

درجدول)6(میانگین،میانهونمابرایحقوقبگیرانهردستگاهوبراساسدادههایحقوق
آبانماه1399وپسازهمسانسازیوزمانمشابهسالقبل)آبانماه1398(بهتفکیک
محاسبهشدهاندهمانگونهکهجدولزیرنشانمیدهدبهطورمیانگینبیشترینمیزان
حقوقمربوطبهحقوقبگیراندستگاههایقوهقضائیه،وزارتعلوم،تحقیقاتوفنآوریو
مجلسشورایاسالمیاستوکمترینحقوق)بهاستثنایصداوسیماووزارتدفاعکهبه
دلیلتعداداندکحقوقبگیرانتحتپوششصندوقکشوریقابلبررسینیستند(مربوطبه

وزارتراهوشهرسازیاست.
درستونآخرجدولشماره)6(ونمودار)2(نسبتافزایشمیانگینحقوقحقوقبگیران
دستگاههانسبتبهزمانمشابهسالقبلمحاسبهشدهاست.همچنانکهمشاهدهمیشود
بیشتریننسبتافزایشحقوقطیایندورهزمانیمربوطبهسازمانتبلیغاتاسالمیبوده
حقوقبگیران حقوق میانگین بعدی، رتبههای در است. شده برابر 1.92 آن میانگین که
وزارت برابر، 1.89 فنآوری و تحقیقات علوم، وزارت برابر، 1.9 کشاورزی جهاد وزارت
است. شده برابر 1.87 اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت و برابر 1.88 آموزشوپرورش
کمتریننسبتافزایشحقوقمربوطبهمجلسشورایاسالمیبودهاستکهمیانگینحقوق

حقوقبگیرانآن1.57برابرشدهاست.
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نمودار 2. نسبت افزایش میانگین حقوق پس از همسان سازی برحسب دستگاه

*باحذفصداوسیماووزارتدفاع
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1.92
1.91.891.881.871.861.831.831.81.81.81.791.791.781.751.7۴1.631.57
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جدول ۶. تغییرات آماره های مرکزی حقوق صندوق بازنشستگی کشوری برحسب دستگاه

پیش و پس از همسان سازی

سالدستگاه
تعداد کل 

)نفر(
نما )ریال(میانه )ریال(میانگین )ریال(

نسبت میانگین 
پس از 

همسان سازی

سازمانتبلیغات
اسالمی

139967655,907,92555,706,7765۴,928,1۴0
1.92

139860129,126,۴8229,285,68028,8۴0,۴80

صداوسیما*
139976۴2,328,7۴9۴2,0۴3,987۴6,322,000

1.75
1398782۴,127,3272۴,675,77725,۴59,080

قوهقضائیه
1399۴01579,87۴,73357,139,۴0615۴,659,۴06

1.7۴
1398۴068۴5,900,17731,88۴,6۴۴2۴,539,000

مجلسشورای
اسالمی

13991۴6267,086,35761,839,8705۴,۴30,788a

1.57
13981۴53۴2,750,67532,993,92627,176,280

نهاد
ریاستجمهوری

13992596055,5۴3,8۴950,216,62028,000,000
1.78

13982570831,230,15628,013,3332۴,539,000
وزارتارتباطاتو
فنآوریاطالعات

13993511350,6۴3,۴3751,198,00051,722,170
1.75

13983518728,935,18027,800,09026,313,۴۴0
وزارتامور

اقتصادیودارایی
13992675553,۴82,۴9552,081,09773,393,552

1.80
1398262۴629,777,71728,209,3872۴,539,000

وزارتامورخارجه
139928036۴,663,65862,899,0۴511۴,027,698

1.80
1398273635,832,73231,6۴5,۴۴823,625,280

وزارت
آموزشوپرورش

139990081956,927,۴1856,598,17051,198,000
1.88

139887205630,279,39629,712,20827,123,280
وزارتبهداشت،
درمانوآموزش

پزشکی

139920006153,015,293۴9,28۴,170۴8,760,000
1.83

139819539629,011,۴1027,030,52726,298,600
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سالدستگاه
تعداد کل 

)نفر(
نما )ریال(میانه )ریال(میانگین )ریال(

نسبت میانگین 
پس از 

همسان سازی

وزارتتعاون،کار
ورفاهاجتماعی

13997۴225۴,107,8885۴,160,1705۴,160,170
1.87

139873۴928,867,۴0928,8۴0,۴8028,8۴0,۴80
وزارتجهاد
کشاورزی

13997709157,3۴8,5665۴,72۴,97351,722,170
1.90

1398770۴230,191,56829,285,68028,015,800

وزارتدادگستری
13992371۴6۴,9۴5,8035۴,9۴7,77957,139,۴06

1.63
13982307739,737,۴3230,196,33517,502,200

وزارتدفاع*
1399161۴7,612,۴30۴5,881,806۴3,3۴2,76۴

1.7۴
139817127,۴07,98927,153,9982۴,539,000

وزارتراهو
شهرسازی

13996۴971۴8,808,683۴7,580,617۴9,013,552
1.80

13986569527,125,55226,850,87625,۴35,760
وزارتصنعت،
معدنوتجارت

13991759050,222,087۴7,072,90۴۴1,970,170
1.79

13981792128,052,6۴927,151,6882۴,539,000
وزارتعلوم،
تحقیقاتو
فنآوری

1399330۴376,۴2۴,1۴353,930,252218,995,788
1.89

139832283۴0,339,08229,070,65817,502,200

وزارتفرهنگو
ارشاداسالمی

13991110۴51,۴36,85351,265,0۴551,722,170
1.86

13981115527,657,89227,621,۴8028,015,800

وزارتکشور
1399۴517950,387,876۴9,027,50239,008,000

1.83
1398۴511۴27,513,98۴26,758,6۴022,821,800

وزارتنیرو
13991260050,609,916۴9,823,23939,008,000

1.79
13981278128,201,33527,519,72022,821,800

دلیل نفر(-به از200 )کمتر دفاع وزارت و بسیارمحدودحقوقبگیراندودستگاهسازمانصداوسیما تعداد توجه با
تغییرصندوقبازنشستگی-نتایجمربوطبهحقوقبگیرانمشترکصندوقایندستگاهها،قابلتعمیمبهحقوقبگیران/

بازنشستگانآنهانیست.
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آماره های پراکندگی در دستگاه ها

وضریب معیار انحراف دامنه، شامل حقوق پراکندگی به مربوط آمارههای )7( جدول در
تغییراتبرایحقوقبگیرانهردستگاهوبراساسدادههایحقوقآبانماه1399وپساز
همسانسازیوزمانمشابهسالقبل)آبانماه1398(بهتفکیکمحاسبهشدهاست.باتوجه
بهتفاوتدردامنهوتنوعمقیاسهایهرمجموعهازدادهها)برحسبدستگاهوسال(دراین
گزارشتمرکزاصلیبرشاخصضریبتغییراتونحوهتوزیعوپراکندگیهرمجموعهداده

حولمیانگینخودآنمجموعهاست.
حقوق پراکندگی میزان بیشترین 1399 آبانماه در میشود مشاهده که همانگونه
بازنشستگانومستمریبگیرانهردستگاهنسبتبهمیانگینحقوقآندستگاه،مربوطبه
اینترتیب به وزارتعلوم،تحقیقاتوفنآوری،قوهقضائیهووزارتدادگستریاستو
بازنشستگانآنهانسبتبهسایردستگاههابیشترینپراکندگیوفاصلهحقوقرانسبتبه
میانگینحقوقدستگاهمتبوعخوددارند.کمترینپراکندگیبرایناساسمربوطبهوزارت
آموزشوپرورشووزارتارتباطاتوفنآوریاطالعاتاست؛بنابراینحقوقبازنشستگانو
مستمریبگیرانآنهادرمقایسهباسایردستگاههابیشترحولمیانگینتجمیعشدهاست.

در ،1399 آبانماه حقوق پراکندگی میدهد نشان دستگاهها تغییرات ضریب مقایسه
مجلسشورایاسالمی19.7درصد،قوهقضائیه17.5درصدووزارتدادگستری16درصد
نسبتبهسالقبلکاهشیافتهوبهاینترتیبحقوقبازنشستگانایندستگاههاطیاین
یکسالبهیکدیگرنزدیکترشدهاست.پراکندگیحقوقبازنشستگانومستمریبگیران
وزارتخانههایفرهنگوارشاداسالمیوجهادکشاورزیطیاینیکسالنزدیکبه۴
درصدافزایشپیداکردهاستوبنابراینحقوقبازنشستگانایندستگاههاازیکدیگرفاصله

بیشتریپیداکردهاست.
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جدول ۷. تغییرات آماره های پراکندگی حقوق صندوق بازنشستگی کشوری برحسب دستگاه 

پیش و پس از همسان سازی

سالدستگاه

کم ترین 
حقوق 

بیشترین 
حقوق 

انحراف معیار دامنه 
ضریب 
تغییرات 

درصدریال

سازمانتبلیغاتاسالمی
13992,302,0798۴,228,02۴81,925,9۴511,616,71220.78
13981۴,183,25960,927,939۴6,7۴۴,6805,581,02219.16

صداوسیما*
139920,723,00059,59۴,۴7238,871,۴727,693,09118.17
139815,785,00032,120,65016,335,6503,735,90215.۴8

قوهقضائیه
139912,96۴,121203,899,98۴190,935,863۴9,056,79961.۴2
139810,193,1۴1176,223,13۴166,029,99336,223,33278.92

مجلسشورایاسالمی
139921,۴1۴,782205,930,06118۴,515,27923,180,70۴3۴.55
139815,785,000177,988,۴18162,203,۴1823,197,1715۴.26

نهادریاستجمهوری
13992,033,65۴256,10۴,82625۴,071,1722۴,539,726۴۴.18
13982,05۴,732196,591,69919۴,536,96713,996,681۴۴.82

وزارتارتباطاتو
فنآوریاطالعات

139910,238,686131,567,360121,328,67۴9,816,02719.38
139811,385,00096,6۴7,70085,262,7007,۴26,19525.66

وزارتاموراقتصادیو
دارایی

139912,921,610191,281,211178,359,60113,391,۴9925.0۴
139810,795,200131,۴18,65۴120,623,۴5۴8,227,27۴27.63

وزارتامورخارجه
139916,861,907218,995,788202,133,88120,727,05732.05
139815,655,160171,723,868156,068,7081۴,766,05۴۴1.21

وزارتآموزشوپرورش
13991,772,523219,763,758217,991,23510,1۴3,85717.82
13981,3۴7,226126,586,176125,238,9505,6۴3,73218.6۴

وزارتبهداشت،درمان
وآموزشپزشکی

13991,221,21837۴,2۴9,۴۴۴373,028,22623,220,788۴3.80
13986,000,00032۴,130,۴99318,130,۴9913,653,727۴7.06
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سالدستگاه

کم ترین 
حقوق 

بیشترین 
حقوق 

انحراف معیار دامنه 
ضریب 
تغییرات 

درصدریال

وزارتتعاون،کارورفاه
اجتماعی

139920,30۴,۴76208,73۴,۴۴8188,۴29,97212,۴98,02023.10
139811,9۴2,99186,059,7327۴,116,7۴15,897,55020.۴3

وزارتجهادکشاورزی
139913,892,657259,390,0512۴5,۴97,39۴18,906,57832.97
13981,۴99,70122۴,697,966223,198,2658,905,30729.50

وزارتدادگستری
139912,921,610209,328,221196,۴06,6113۴,892,92753.73
139811,830,200212,790,0۴1200,959,8۴127,691,۴3669.69

وزارتدفاع*
139927,181,21782,663,۴3855,۴82,2219,298,17319.53
139815,335,28738,165,21522,829,9283,935,13۴1۴.36

وزارتراهوشهرسازی
13992,218,580119,۴۴۴,93۴117,226,35۴10,228,7۴620.96
13987,331,53995,011,23187,679,692۴,961,98318.29

وزارتصنعت،معدنو
تجارت

139912,183,387207,75۴,170195,570,78312,381,9002۴.65
139810,350,000109,103,0۴598,753,0۴56,125,38821.8۴

وزارتعلوم،تحقیقاتو
فنآوری

139911,776,318350,763,100338,986,78253,760,99970.35
139811,2۴0,۴0030۴,152,791292,912,39128,785,68271.36

وزارتفرهنگوارشاد
اسالمی

139918,529,795218,995,788200,۴65,99312,375,7182۴.06
139812,۴39,981173,6۴5,207161,205,2265,633,60820.37

وزارتکشور
139913,106,973131,567,360118,۴60,38713,215,50126.23
13981,7۴8,16598,556,60۴96,808,۴397,159,66926.02

وزارتنیرو
139913,139,391135,۴28,935122,289,5۴۴11,92۴,18323.56
139812,156,6۴01۴3,853,912131,697,2727,703,69327.32

نفر(-بهدلیل از200 بسیارمحدودحقوقبگیراندودستگاهسازمانصداوسیماووزارتدفاع)کمتر تعداد باتوجه
تغییرصندوقبازنشستگی-نتایجمربوطبهحقوقبگیرانمشترکصندوقایندستگاهها،قابلتعمیمبهحقوقبگیران/

بازنشستگانآنهانیست.
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پراکندگی دستگاه ها برحسب دهک ها

بهکاربردهشد،نحوه نابرابری برایبررسی ازشیوههاییکه درگزارششماره7۴یکی
توزیعوپراکندگیگروههاودستهبندیهایمختلفحقوقبگیراندردهکهایکلجمعیت
بود.دریکتوزیعنسبتًابرابردستگاهها)بهلحاظآماری(انتظارمیرودسهمحقوقبگیران
دستگاههادرهردهکدرحدود10درصدباشد.بااینحالمروریبراینسهمبراساس
حقوقآبان1399نشانمیدهدسهمقابلتوجهیازحقوقبگیراندهکهایاولتاسوم
مربوطبهوزارتخانههایراهوشهرسازی،صنعت،معدنوتجارت،کشور،نیرو،بهداشت،
درمانوآموزشپزشکی،ارتباطاتوفنآوریاطالعاتونهادریاستجمهوریبودهاستو
تقریبًانیمیازحقوقبگیرانایندستگاههادرسهدهکاولدرآمدیقرارگرفتهاند.37درصد
حقوقبگیران درصد 3۴ قضائیه قوه و اسالمی شورای مجلس دستگاههای حقوقبگیران
وزارتامورخارجهو26درصدازحقوقبگیرانوزارتعلوم،تحقیقاتوفنآوریدردهک
دهموباالترینسطحدرآمدیقرارگرفتهاندکهاینامرتاحدزیادیناشیازسطحدرآمد
رستههایشغلیحقوقبگیران)هیئتعلمی،قضات،سیاسیو...(استکهدربخشبعدبه
آنپرداختهمیشود.حقوقبگیرانوزارتآموزشوپرورش-کهبیشترینفراوانیرادربین
دستگاههادارندوبیشاز60درصدحقوقبگیرانصندوقوابستهبهایندستگاههستند-

بیشتردردهکهای8و9تجمعیافتهاند.
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جدول ۸. نحوه توزیع سهم حقوق بگیران دستگاه ها در دهک های درآمدی صندوق بازنشستگی 
کشوری پس از همسان سازی

دستگاه
دهک 

1
دهک 

2
دهک 

۳
دهک 

۴
دهک 

۵
دهک 

۶
دهک 

۷
دهک 

۸
دهک 

۹
دهک 

1۰

10.9%12.۴%9.8%11.۴%11.7%10.9%10.1%5.8%6.2%10.8%سازمانتبلیغاتاسالمی
0.0%0.0%0.0%1.3%2.6%5.3%3.9%27.6%22.۴%36.8%صداوسیما*
37.1%۴.8%۴.۴%۴.3%۴.1%۴.2%5.6%7.5%12.2%15.8%قوهقضائیه

37.3%8.0%7.۴%6.۴%۴.۴%8.5%9.2%6.6%6.2%6.1%مجلسشورایاسالمی
1۴.6%6.2%6.1%6.3%5.3%6.5%7.5%9.2%19.۴%19.0%نهادریاستجمهوری
9.5%12.8%12.8%12.1%12.0%11.3%10.2%7.7%5.6%6.0%وزارتآموزشوپرورش

وزارتارتباطاتوفنآوری
اطالعات

%12.6%18.6%1۴.3%11.0%13.0%8.2%8.2%6.7%۴.0%3.۴

1۴.5%6.7%8.6%7.5%6.۴%6.3%7.8%9.8%16.۴%15.9%وزارتاموراقتصادیودارایی
33.6%13.5%8.0%7.5%5.7%3.8%6.8%6.7%6.8%7.6%وزارتامورخارجه

وزارتبهداشت،درمانو
آموزشپزشکی

%16.2%17.6%16.0%12.۴%8.8%6.9%5.8%5.5%5.2%5.7

10.0%9.2%8.2%10.0%10.0%8.9%9.1%8.۴%13.۴%12.7%وزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی
18.1%10.6%5.8%8.0%8.0%8.8%10.5%8.3%9.8%12.0%وزارتجهادکشاورزی
20.0%5.2%7.5%10.8%8.1%8.0%8.2%9.7%11.2%11.3%وزارتدادگستری
3.1%1.2%۴.3%8.1%3.1%6.8%11.2%13.0%31.1%18.0%وزارتدفاع*

3.6%۴.1%۴.7%6.2%5.8%6.5%11.۴%18.5%22.1%17.2%وزارتراهوشهرسازی
7.9%6.2%5.5%6.3%5.6%5.6%7.۴%12.6%23.2%19.7%وزارتصنعت،معدنوتجارت
26.3%۴.9%5.5%6.1%5.3%5.9%6.6%8.8%15.9%1۴.7%وزارتعلوم،تحقیقاتوفنآوری
6.5%5.2%6.7%7.9%8.6%9.7%11.1%12.0%16.1%16.2%وزارتفرهنگوارشاداسالمی

8.6%6.۴%6.1%7.0%7.2%6.7%7.5%8.1%16.9%25.۴%وزارتکشور
6.7%5.۴%6.۴%7.3%8.1%9.0%8.5%11.0%17.0%20.5%وزارتنیرو

*باتوجهتعدادبسیارمحدودحقوقبگیراندودستگاهسازمانصداوسیماووزارتدفاع)کمتراز200نفر(-بهدلیل
تغییرصندوقبازنشستگی-نتایجمربوطبهحقوقبگیرانمشترکصندوقایندستگاهها،قابلتعمیمبهحقوقبگیران/

بازنشستگانآنهانیست.
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 شاخص های نابرابری در دستگاه ها

بازنشستگی بینکلحقوقبگیرانصندوق در آن تغییرات و نابرابری میزان برایمطالعه
کشوری،سهشاخصجینی،کوئینتایلوP90/P10محاسبهشدهونتایجنشانمیدهدکه
نابرابریحقوقدرکلازمنظرهرسهشاخصموردمطالعهافزایشیافتهاست.دراینبخش
شاخصهاینابرابریبهتفکیکهردستگاهمحاسبهشدهاستومیتوانمقدارشاخصهای
تغییراتآننسبتبهسالگذشته باارزششاخصکلوهم نابرابریراهمدرمقایسه

مشاهدهکرد.
مقدارشاخصجینیدربینکلحقوقبگیرانصندوقدرآبانماه1399برابربا13.03
درصدبهدستآمد.محاسبهاینشاخصبهتفکیکهردستگاهنشانمیدهدبیشترینمیزان
نابرابریبرحسباینشاخصدروزارتعلوم،تحقیقاتوفنآوری)33درصد(،قوهقضائیه
)32درصد(ووزارتدادگستری)23.5درصد(وجودداردودربینحقوقبگیرانمتبوعوزارت
آموزشوپرورشکمترینمیزاننابرابریبرحسبشاخصجینی)مقدارشاخصکمتراز10

درصد(دیدهمیشود.
مطالعهتغییراتمقدارشاخصجینیبراساسحقوقآبانماه1399نسبتبهسالقبل
اینشاخصدرمجلسشورایاسالمی)حدود10 نابرابریبرحسب نشانمیدهدمیزان
درصد(،وزارتدادگستری)حدود5درصد(،وزارتامورخارجهوقوهقضائیه)حدود3درصد(
ووزارتارتباطاتوفنآوریاطالعات)1درصد(کاهشودرسایردستگاههاافزایشیافته
به مربوط جینی شاخص اساس بر دستگاهها در نابرابری افزایش میزان بیشترین است.
وزارتخانههایجهادکشاورزی)2.75درصد(وزارتفرهنگوارشاداسالمی)2.5درصد(و

وزارتعلوم،تحقیقاتوفنآوری)2.۴درصد(است.
1399 آبانماه در میدهد نشان دستگاه تفکیک به کوئینتایل شاخص محاسبۀ
حقوقبگیراندودهکباالیدرآمدیبازنشستگانوزارتعلوم،تحقیقاتوفنآوریوقوه
ایننسبت آنهاحقوقدریافتمیکنند؛درحالیکه پایین برابردودهک قضائیهنزدیک5
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برابر 1.7 قضائیه قوه در و 1.88 فنآوری و تحقیقات علوم، وزارت در آبانماه1398 در
بودکهدرهریکبیشاز3واحدافزایشیافتهاند.بازنشستگاندودهکباالیدرآمدی
ایندستگاهها پایین برابردودهک نهادریاستجمهوریدرحدود3 وزارتدادگستریو
حقوقدریافتمیکنند.کمترینمقداردراینشاخصبراساسحقوقآبان1399مربوط
نابرابری بیشترینکاهش بازنشستگانومستمریبگیرانوزارتآموزشوپرورشاست. به
برحسباینشاخصدرحقوقآبان1399نسبتبهسالقبل-کهبهمعنایکاهششکاف
دوسرطیفحقوقبگیرانقلمدادمیشود-درنهادریاستجمهوری)کاهشمقدارشاخصاز
5به2.5(ووزارتارتباطاتوفنآوریاطالعات)کاهشمقدارشاخصاز۴.1به1.7(بوده

استکهدرهریککاهش2.5واحدیبهچشممیخورد.
نتایجبرآوردشاخصP90/P10بهتفکیکدستگاههایمختلفنشانمیدهدکهاین
ریاستجمهوری، نهاد اسالمی، شورای مجلس قضائیه، قوۀ دستگاههای از غیر شاخص،
بین در دادگستری، وزارت و خارجه امور وزارت اطالعات، فنآوری و ارتباطات وزارت
بازنشستگانومستمریبگیرانسایردستگاههاافزایشپیداکردهاست.بهعبارتی،شکاف
میانگینحقوقفقیرترینفرددرثروتمندتریندهکوثروتمندترینفرددرفقیرتریندهک

دستگاهها،درسال1399نسبتبهسال1398افزایشیافتهاست.

جدول ۹. اثر همسان سازی بر مقدار شاخص های نابرابری در میان حقوق بگیران صندوق 
بازنشستگی به تفکیک دستگاه

شاخص
دستگاه

جینی
اثر 

همسان سازی

کوئینتایل
اثر 

همسان سازی

P۹۰/P1۰
اثر 

همسان سازی

1۳
۹۹

1۳
۹۸

1۳
۹۹

1۳
۹۸

1۳
۹۹

1۳
۹۸

سازمانتبلیغات
اسالمی

11.6110.06+1.551.8۴1.70+0.1۴1.811.60+0.21

0.0۴+0.101.631.59+1.0۴1.691.59-۴.825.86صداوسیما

0.30-0.38۴.۴3۴.73-2.59۴.635.01-31.8۴3۴.۴3قوهقضائیه
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شاخص
دستگاه

جینی
اثر 

همسان سازی

کوئینتایل
اثر 

همسان سازی

P۹۰/P1۰
اثر 

همسان سازی

1۳
۹۹

1۳
۹۸

1۳
۹۹

1۳
۹۸

1۳
۹۹

1۳
۹۸

مجلسشورای
اسالمی

17.7126.63-8.912.۴83.۴3-0.952.323.25-0.92

1.692.002.000.00-0.782.56۴.25+19.0۴18.27نهادریاستجمهوری
وزارتارتباطاتو
فنآوریاطالعات

10.۴611.76-1.311.711.82-0.111.591.61-0.02

وزارتاموراقتصادی
ودارایی

13.8913.70+0.192.022.01+0.011.931.77+0.16

0.۴1-0.281.952.36-2.922.272.56-15.7318.65وزارتامورخارجه
وزارت

آموزشوپرورش
9.759.56+0.181.661.6۴+0.021.581.52+0.07

وزارتبهداشت،
درمانوآموزش

پزشکی
15.711۴.22+1.۴92.212.05+0.161.761.55+0.20

وزارتتعاون،کارو
رفاهاجتماعی

12.۴110.32+2.091.921.72+0.201.801.56+0.2۴

0.29+0.281.901.61+2.752.181.90+15.1112.36وزارتجهادکشاورزی

0.11-0.602.812.92-۴.6۴3.163.76-23.5128.15وزارتدادگستری

0.19+0.211.581.39+1.9۴1.691.۴8+10.2۴8.30وزارتدفاع
وزارتراهو
شهرسازی

11.319.12+2.191.801.61+0.191.681.۴7+0.21

وزارتصنعت،معدن
وتجارت

13.0311.00+2.031.921.7۴+0.181.811.59+0.22

وزارتعلوم،تحقیقات
وفنآوری

32.9۴30.50+2.۴۴۴.83۴.13+0.70۴.803.51+1.29
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شاخص
دستگاه

جینی
اثر 

همسان سازی

کوئینتایل
اثر 

همسان سازی

P۹۰/P1۰
اثر 

همسان سازی

1۳
۹۹

1۳
۹۸

1۳
۹۹

1۳
۹۸

1۳
۹۹

1۳
۹۸

وزارتفرهنگو
ارشاداسالمی

12.139.63+2.501.881.66+0.231.751.52+0.23

0.29+0.181.961.67+1.932.061.88+1۴.۴212.۴8وزارتکشور

0.22+0.081.821.60+0.901.921.8۴+12.7911.89وزارتنیرو

نمودار ۳.  مقدار شاخص جینی به تفکیک دستگاه ها پیش و پس از همسان سازی

شاخصنابرابریجینیبعدازهمسانسازی شاخصنابرابریجینیقبلازهمسانسازی

می
سال

تا
یغا
تبل
ان
ازم
س

یما
اوس
صد

ئیه
ضا

وهق
ق

می
سال

یا
ورا
سش

جل
م

ری
هو
جم
ت

یاس
ارر

نه
ات

الع
اط
ری

نآو
وف

ات
باط

ارت
رت

وزا
یی
دارا
یو

صاد
اقت
مور

تا
وزار

جه
خار

ور
تام

وزار
ش

رور
شوپ

موز
تآ

وزار

کی
زش
شپ

موز
وآ

ان
درم

ت،
داش

به
رت

وزا
عی

تما
هاج

رفا
رو
کا
ون،

تعا
رت

وزا
زی

اور
کش

اد
جه
ت

وزار
ری

ست
ادگ
تد

وزار
فاع

تد
وزار

زی
رسا

شه
هو

ترا
وزار

رت
جا
وت

دن
مع
ت،

صنع
ت

وزار
ری

نآو
وف

ات
قیق

تح
وم،

عل
رت

وزا
می

سال
ادا

ارش
گو

رهن
تف

وزار
شور

تک
وزار

یرو
تن

وزار

11.89
12.79

12.۴8
1۴.۴2

9.63
12.13

30.5
32.9۴11

13.03
9.12
11.31

8.3
10.2۴

28.15
23.51

12.36
15.11

10.32
12.۴1

1۴.22
15.71

9.56
9.75

18.65
15.73
13.7

13.89
11.76

10.۴6
18.27
19.0۴

26.63
17.71

3۴.۴3
31.8۴
5.86
۴.82

10.06
11.61
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اثرات همسان سازی بر رسته های شغلی

آماره های مرکزی رسته های شغلی

درجدولزیرمیانگین،میانهونمابرایحقوقبگیرانهررستهشغلیوبراساسدادههای
به )آبانماه1398( ازهمسانسازیوزمانمشابهسالقبل آبانماه1399وپس حقوق
تفکیکمحاسبهشدهاست.بیشترینمیزانحقوقمربوطبهبازنشستگانومستمریبگیران
رستههیئتعلمیاستکهماهانهبهطورمیانگینبیشاز17میلیونتومانحقوقدریافت
میکنندوبازنشستگانومستمریبگیرانرستههایقضایی)بامیانگین13میلیونو300
هزارتومان(،مقامات)بامیانگین11میلیونو100هزارتومان(ورستهسیاسی)بامیانگین
7میلیونوپانصدهزارتومان(دررتبههایبعدیقرارگرفتهاند.کمترینمیزانحقوقمربوط

بهرستهخدماتیبامیانگین۴میلیونو300هزارتوماناست.
همانگونهکهدرستونآخرجدولشماره10ونمودارزیرمشاهدهمیشودمیانگین
حقوقبازنشستگانومستمریبگیرانرستهشغلیهیئتعلمیدرآبانماهسال1399نسبت
بهآبانسالقبل2.06برابرشدهواز8میلیونو300هزارتومانبهبیشاز17میلیون
تومانافزایشیافتهاست.میانگینحقوقرستههایشغلیآموزشی-فرهنگیوکشاورزی
کهدراینمدتبهترتیب1.88و1.87برابرشدهاند،دررتبههایبعدیقراردارند.کمترین
میزانافزایشحقوقمربوطبهحقوقبگیرانرستههایشغلیسیاسیوقضاییبودهاستکه

درایندورهبهطورمیانگین1.6برابرشدهاست.
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نمودار ۴. نسبت افزایش میانگین حقوق پس از همسان سازی برحسب رسته شغلی

جدول 1۰. تغییرات آماره های مرکزی حقوق صندوق بازنشستگی کشوری برحسب رسته شغلی 
پیش و پس از همسان سازی

سالرسته
تعداد کل 

)نفر(
نما )ریال(میانه )ریال(میانگین )ریال(

نسبت میانگین پس 
از همسان سازی

رسته
هیئتعلمی

13991۴,۴10171,266,303178,۴50,525218,995,788
2.06

139813,80383,17۴,8623۴5,2۴273,790,372

رستهقضایی
1399۴,880133,20۴,98۴1۴5,757,18615۴,659,۴06

1.61
1398۴,72082,607,796672,7566۴,762,109

مقامات
139981۴112,319,373109,375,99۴108,608,02۴

1.67
139879067,060,666676,20062,272,137

می
تعل

هیئ
سته

ر

گی
رهن

وف
شی

موز
هآ
رست

ورز
شا
هک

رست

الی
وم
ی

ادار
ته

رس

ات
الع

یاط
اور
هفن

رست

نی
رما
ود

تی
داش

هبه
رست

سی
هند

وم
نی

هف
رست

لوم
امع
ن

عی
تما

راج
امو

سته
ر

تی
دما

هخ
رست

ات
قام
م

یی
ضا

هق
رست

ی
یاس

هس
رست

2.061.881.871.8۴1.821.821.81.791.771.761.671.611.61
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سالرسته
تعداد کل 

)نفر(
نما )ریال(میانه )ریال(میانگین )ریال(

نسبت میانگین پس 
از همسان سازی

رستهسیاسی
13993827۴,۴55,9257۴,6۴0,۴9۴78,810,788

1.61
139837۴۴6,177,1۴69۴5,103۴2,016,3۴2

رستهامور
اجتماعی

139925,۴8660,656,۴7759,80۴,1۴05۴,160,170
1.77

13982۴,۴593۴,175,18969,۴6631,327,2۴0
رستهآموزشیو

فرهنگی
1399788,۴7758,159,35057,366,1۴051,198,000

1.88
1398759,89630,907,6۴76,60۴30,196,6۴۴

رستهفنآوری
اطالعات

13991,83556,261,1715۴,928,1۴051,722,170
1.82

13981,78030,996,1۴8169,07329,۴71,532

رستهکشاورزی
139926,۴365۴,561,6765۴,38۴,161۴1,970,170

1.87
139826,36029,12۴,217۴۴,1۴528,93۴,658

رستهاداریو
مالی

139926۴,50053,878,03153,636,0005۴,160,170
1.8۴

1398263,81829,352,33613,15728,8۴0,۴80
رستهفنیو
مهندسی

139961,60851,9۴3,57151,722,17051,722,170
1.80

139861,33828,813,78926,20928,099,780
رستهبهداشتی

ودرمانی
1399108,13051,907,52851,722,170۴8,760,000

1.82
139810۴,29۴28,۴5۴,71۴18,95527,931,000

رستهخدماتی
1399193,503۴3,191,136۴3,88۴,000۴6,8۴6,170

1.76
139819۴,32۴2۴,512,۴878,38125,079,291

نامعلوم
139915۴۴7,811,350۴6,30۴,93۴۴0,1۴1,670

1.79
139816126,728,۴۴53۴9,2۴226,230,۴05
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آماره های پراکندگی رسته های شغلی

درجدول)11(آمارههایمربوطبهپراکندگیحقوقشاملدامنه،انحرافمعیاروضریب
تغییراتبرایحقوقبگیرانهررستهشغلیوبراساسدادههایحقوقآبانماه1399وپس

ازهمسانسازیوزمانمشابهسالقبل)آبانماه1398(بهتفکیکمحاسبهشدهاست.
مربوط 1399 آبانماه در شغلی رستههای در تغییرات ضریب آماره مقدار بیشترین
است بوده مقامات رسته به مربوط آن کمترین و بوده کشاورزی و قضایی رستههای به
به نسبت پراکندگی بیشترین کشاورزی و قضایی رستههای حقوقبگیران بهاینترتیب و
میانگینرستهخودوحقوقبگیرانرستهمقاماتکمترینپراکندگینسبتبهمیانگینرسته

خودرادارند.
نسبت آبانماه1399 حقوق پراکندگی میدهد نشان رستهها تغییرات مقایسهضریب
ورسته دررستهشغلیهیئتعلمی27درصد،رستهقضایی22درصد آبانماه1398 به
و بازنشستگان حقوق بهاینترتیب و یافته کاهش درصد 15 حدود در مقامات و سیاسی
مستمریبگیراناینرستههاطییکسالبههمرستهایهایخودنزدیکترشدهاستو
دررستههایخدماتینزدیکبه3درصدوکشاورزی2.5درصدافزایشیافتهوبنابراین
حقوقبگیراناینرستههانسبتبهآبانسال1398فاصلهبیشتریازیکدیگرپیداکردهاند.

جدول 11. تغییرات آماره های پراکندگی حقوق صندوق بازنشستگی کشوری برحسب رسته شغلی 
پیش و پس از همسان سازی

سالرسته
کم ترین حقوق 

)ریال(
بیشترین حقوق 

)ریال(
دامنه )ریال(

انحراف معیار 
)ریال(

ضریب تغییرات 
)درصد(

رسته
هیئتعلمی

139921,897,30337۴,2۴9,۴۴۴352,352,1۴136,999,59321.60
139813,295,9۴132۴,130,۴99310,83۴,558۴0,561,162۴8.77

رستهقضایی
139921,820,100209,328,221187,508,121۴5,023,76933.80
13981۴,378,1۴7180,9۴3,3۴0166,565,193۴6,219,82555.95
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سالرسته
کم ترین حقوق 

)ریال(
بیشترین حقوق 

)ریال(
دامنه )ریال(

انحراف معیار 
)ریال(

ضریب تغییرات 
)درصد(

مقامات
139935,720,256218,022,۴۴5182,302,18915,3۴۴,۴7713.66
139820,79۴,7۴9177,988,۴18157,193,66919,005,92228.3۴

رستهسیاسی
139930,۴75,000135,680,۴11105,205,۴1118,221,8532۴.۴7
139816,700,۴65106,۴9۴,91589,79۴,۴5018,277,۴2339.58

رستهامور
اجتماعی

13992,302,079131,567,360129,265,28112,537,۴0020.67
13981,7۴8,165212,790,0۴1211,0۴1,87610,86۴,01131.79

رستهآموزشیو
فرهنگی

13991,772,523127,636,101125,863,5789,577,86۴16.۴7
13981,3۴7,226126,805,0۴1125,۴57,8155,757,2۴818.63

رستهفنآوری
اطالعات

139925,839,673100,930,9۴075,091,2679,195,26616.3۴
139815,108,3۴186,705,16171,596,8207,133,17923.01

رستهکشاورزی
139912,921,61010۴,272,90591,351,2951۴,781,30127.09
139810,350,00089,813,۴9179,۴63,۴917,167,3262۴.61

رستهاداریو
مالی

139911,379,8291۴1,8۴3,8۴5130,۴6۴,01611,391,91621.1۴
13986,726,881131,۴18,65۴12۴,691,7736,757,90223.02

رستهفنیو
مهندسی

13992,218,58013۴,۴۴3,۴85132,22۴,90510,30۴,96119.8۴
139811,177,65۴121,953,655110,776,0016,۴91,07922.53

رستهبهداشتی
ودرمانی

13991,221,218130,799,390129,578,1729,8۴0,72818.96
13981,۴99,7011۴2,231,2391۴0,731,5386,121,۴9321.51

رستهخدماتی
13992,2۴0,۴0577,638,11075,397,7057,705,۴9517.8۴
13987,331,5391۴3,853,912136,522,3733,69۴,53۴15.07

نامعلوم
139927,537,81576,870,1۴0۴9,332,32510,325,09821.60
139815,785,00038,027,50022,2۴2,500۴,۴31,37916.58
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پراکندگی رسته های شغلی برحسب دهک ها

برابر توزیع در شد عنوان دهکها در دستگاهها توزیع به مربوط بخش در گونه همان
رستههایشغلی)بهلحاظآماری(نیزانتظارمیرودسهمهررستهدرهردهک10درصد
ازحقوقبگیرانرستههای آبانماهسالجاری،98درصد دادههایحقوق اساس بر باشد.
هیئتعلمیومقامات،86درصدازرستهقضاییوبیشاز60درصدرستهسیاسیدردهک
دهمقرارگرفتهاند.درمقابل6۴درصدحقوقبگیرانرستهخدماتیدردودهکاولقرار

گرفتهاند.

جدول 12. نحوه توزیع سهم حقوق بگیران رسته های شغلی در دهک های درآمدی صندوق 
بازنشستگی کشوری پس از همسان سازی

رسته شغلی 
دهک 

1
دهک 

2
دهک 

۳
دهک 

۴
دهک 

۵
دهک 

۶
دهک 

۷
دهک 

۸
دهک 

۹
دهک 

1۰

10.8%1۴.1%1۴.1%12.8%12.5%11.۴%9.7%6.7%3.8%۴.1%رستهآموزشیوفرهنگی
9.2%7.3%7.6%10.0%10.0%11.1%11.5%10.9%11.3%11.2%رستهاداریومالی
22.7%13.8%11.3%12.2%9.5%8.0%6.5%5.2%5.3%5.6%رستهاموراجتماعی

3.8%7.2%7.5%6.7%8.8%11.3%1۴.6%16.۴%12.5%11.3%رستهبهداشتیودرمانی
0.1%0.9%1.0%1.8%2.2%3.۴%9.8%17.۴%31.8%31.7%رستهخدماتی
60.5%11.5%7.3%3.۴%3.1%2.6%2.1%3.7%۴.2%1.6%رستهسیاسی

8.0%8.2%8.8%13.2%15.0%15.8%1۴.3%8.7%۴.۴%3.5%رستهفنآوریاطالعات
5.0%5.6%6.8%9.1%9.2%11.3%12.۴%1۴.8%1۴.9%10.8%رستهفنیومهندسی

86.1%3.6%2.1%0.9%0.8%0.7%0.9%1.5%2.1%1.2%رستهقضایی
17.8%12.7%5.9%7.2%6.1%5.5%5.9%5.۴%1۴.0%19.۴%رستهکشاورز

98.۴%0.3%0.3%0.1%0.1%0.1%0.0%0.1%0.1%0.5%رستههیئتعلمی
97.9%0.۴%0.5%0.2%0.0%0.0%0.0%0.2%0.5%0.2%مقامات
3.9%3.9%5.2%۴.5%7.8%5.2%9.1%13.0%19.5%27.9%نامعلوم
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 شاخص های نابرابری در رسته های شغلی

برایمطالعهمیزاننابرابریوتغییراتآنطییکسالگذشتهبهتفکیکرستهشغلینیز
همچونمحاسبهشاخصبرایکلحقوقبگیرانصندوقوبرحسبدستگاهازسهشاخص

جینی،کوئینتایلوP90/P10استفادهشدهاست.
بیشتریننابرابریبرحسبشاخصجینیحقوقآبانماه1399مربوطبهرستۀقضایی
)19درصد(استکهباوجودرتبهنخستنابرابریمقدارآننسبتبهحقوقسال1398
بیشاز12درصدکاهشیافتهاست.رتبههایبعدیمیزانباالینابرابریمربوطبهرسته
کشاورزی)16درصد(ورستهسیاسی)13درصد(است.نابرابریبراساساینشاخصدر
بینحقوقبگیرانهیئتعلمیطیایندورهکاهشیحدود15درصدداشتهوازحدود27
درصدبه12درصدتقلیلیافتهاست.مقداراینشاخصدربینمقاماتورستهسیاسینیز
کاهش9.5درصدینشانمیدهد.امادربینحقوقبگیرانرستههایکشاورزی)3درصد(،
خدماتی)2درصد(،اداریومالیوفنیومهندسی)1درصد(افزایشیافتهاست.براساس
حقوقآبانماه1399،کمترینمیزاننابرابریدربینمقامات)5درصد(،فنآوریاطالعات

وآموزشیوفرهنگی)9درصد(وجوددارد.
اساس بر که میدهد نشان شغلی رستههای تفکیک به کوئینتایل شاخص محاسبه
بردوسرطیفحقوقبگیرانمتمرکز اینشاخص)که آبان1399میزان دادههایحقوق
است(همچونشاخصجینی)کهانحرافازبرابریکاملراموردتوجهقرارمیدهد(،دربین
سهرستهقضایی)3(،کشاورزی)2.2(وسیاسی)2(بیشازباقیرستههابهچشممیخورد
و آموزشی و اطالعات فنآوری ،)1.3( مقامات رستههای به مربوط آن مقدار کمترین و
که میدهد نشان 1398 آبانماه حقوق به نسبت تغییرات بررسی است. )1.6( فرهنگی
نابرابریدربینرستهکشاورزیافزایش0.2۴واحدیودررستههایهیئتعلمیوقضایی

کاهش2واحدیداشتهاست.
بررسیبیشترینمیزاننابرابریحقوقآبان1399براساسشاخصP90/P10نیزهمان
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نتیجهدوشاخصقبلراداردوسهرستهقضایی)2.9(،کشاورزی)2.1(وسیاسی)2(بیشترین
مقدارشاخصرادارند.کمترینمقدارشاخصنیزهمچوندوشاخصجینیوکوئینتایلمربوط
بهسهرستهمقامات)1.1(،فنآوریاطالعاتوآموزشیوفرهنگی)1.5(است.بررسیتغییرات
شاخصP90/P10درآبانماه1399نسبتبه1398نشانمیدهدنابرابریدربینحقوقبگیران
رستههیئتعلمی2واحدودربینحقوقبگیرانرستهقضایی1.5واحدکاهشیافتهودر

رستههایکشاورزیواداریومالیافزایش0.3و0.2واحدییافتهاست.

جدول 1۳. اثر همسان سازی بر مقدار شاخص های نابرابری در میان حقوق بگیران صندوق 
بازنشستگی به تفکیک رسته شغلی

شاخص
رسته

جینی

ثر 
ا

زی
سا

ان 
س

کوئینتایلهم

ثر 
ا

زی
سا

ان 
س

P۹۰/P1۰هم

ثر 
ا

زی
سا

ان 
س

هم

1۳۹۹1۳۹۸1۳۹۹1۳۹۸1۳۹۹1۳۹۸

0.22+0.101.7۴1.52+1.031.831.73+11.5310.50رستهاداریومالی

0.22-0.331.701.92-3.631.792.12-11.251۴.88رستهاموراجتماعی

0.02-0.0۴1.۴91.52-0.۴11.591.63-9.029.۴2رستهآموزشیوفرهنگی

0.15+0.031.651.50+0.201.731.70+10.3710.16رستهبهداشتیودرمانی

0.11+0.1۴1.651.5۴+1.671.681.5۴+9.688.00رستهخدماتی

0.68-0.781.972.6۴-9.392.032.81-13.3222.70رستهسیاسی

0.01-0.111.۴71.۴8-1.591.571.68-8.5۴10.1۴رستهفنآوریاطالعات

0.16+0.051.631.۴6+0.591.7۴1.69+10.6910.10رستهفنیومهندسی

1.50-1.592.88۴.37-12.053.00۴.58-19.0031.0۴رستهقضایی

0.32+0.2۴2.1۴1.81+2.۴۴2.191.96+15.۴112.97رستهکشاورزی

1.96-2.061.683.6۴-1۴.971.823.89-11.7۴26.71رستههیئتعلمی

0.61-0.681.1۴1.75-9.391.311.99-۴.5613.96مقامات

0.17+0.211.6۴1.۴7+۴.701.781.57+1۴.379.67نامعلوم
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نمودار ۵. مقدار شاخص جینی به تفکیک رسته های شغلی پیش و پس از همسان سازی

شاخصنابرابریجینیقبلازهمسانسازی
شاخصنابرابریجینیپسازهمسانسازی

الی
وم
ی

ادار
ته

رس

عی
تما

رج
امو

سته
ر

گی
رهن

وف
شی

موز
هآ
رست

نی
رما
ود

تی
داش

هبه
رست

تی
دما

هخ
رست

سی
سیا
ته

رس

ات
الع

اط
ری

نآو
هف
رست

سی
هند

وم
نی

هف
رست

یی
ضا

هق
رست

ورز
شا
هک

رست

می
تعل

هیئ
سته

ر

ات
قام
م

13.96
۴.56
26.71
11.7۴
12.97
15.۴1
31.۴
19
10.1
10.69
10.1۴
8.5۴
22.7
13.32
8
9.68
10.16
10.37
9.۴2
9.02
1۴.88
11.25
10.5
11.53
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جمع بندی

صندوق مستمریبگیران و بازنشستگان حقوق نابرابری میزان بررسی گزارش این هدف
بازنشستگیکشوریپساجرایدستورالعملمتناسبسازیومقایسهآنباپیشازاجرای
حقوق همسانسازی عامتر بیان به یا متناسبسازی سیاست است. بوده سیاست این
همچنانکهدراسنادباالدستیبهآناشارهشدبهمنظور»برقراریعدالتدرنظامپرداخت
ورفعتبعیض«اجراییشدهاستومطابقدستورالعملاجراییایناقدامسیاستی،حقوق
درصد 90 با کشوری بازنشستگی صندوق پوشش تحت مستمریبگیران و بازنشستگان
با متناسب صندوق مشترک همطبقه شاغلین بازنشستگی کسور مشمول حقوق میانگین

سنواتخدمتمتناسبسازیشدهاست.
فارغازانتقاداتگوناگونیکهبهنحوهاجرایمتناسبسازیومغایرتآنبامالحظات
فنیومحاسباتبیمهایواردشده،دراینگزارشپیامداجرایاینطرحبرمیزاننابرابری
بازنشستگانوحقوقبگیرانصندوقبازنشستگیکشوریموردتوجهقرارگرفتهاست.بهاین
اساسحقوق بر نابرابری برخیشاخصهای و آماری توصیفی برخیشاخصهای منظور
آبانماه1399محاسبهشدهوباهمانشاخصهادرزمانمشابهسالقبل)آبانماه1398(

موردمقایسهقرارگرفتهاست.
سهشاخصارزیابیمیزاننابرابریدراینگزارششاملجینی)انحرافازبرابریکامل(،
کوئینتایل)نسبتمیانگینحقوقدودهکباالبهدودهکپایین(وP90/P10)نسبتحد
پاییندهکدهمبهحدباالیدهکاول(بودهاند.نتایجمحاسبهشاخصهانشانمیدهد
براساسهرسهشاخصموردبررسی،میزاننابرابریحقوقکلمستمریبگیرانصندوق
بازنشستگیکشوریدرآبانماه1399وپسازاجرایسیاستهمسانسازینسبتبهزمان

مشابهسالقبل)آبانماه1398(افزایشیافتهاست.
همچنینبهمنظوربررسیدقیقتر،کلحقوقبگیراندهکبندیشدهوتغییراتآمارههای
مرکزیوپراکندگیدهکهایدرآمدیآبانماه1399نسبتبهدهکهایدرآمدیسال



۳۸  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

قبلموردمطالعهقرارگرفتهاست.نتایجاینبررسینشانمیدهداگرچهآمارههایمرکزی
وبهخصوصمیانگینحقوقهمهدهکهاافزایشقابلمالحظهاییافتهاست،امانسبت
افزایشبرایدهکهایبرخوردارتربیشتربودهاست؛بهنحویکهدهکاولکمترین این
نسبتافزایشمیانگینحقوقراداشتهوتادهکنهمایننسبتروندیافزایشیداشتهو
تنهادردهکدهماندکیکاهشپیداکردهاست.بررسیشاخصهایپراکندگینیزنشان
میدهدپراکندگیحقوقدرآبانماه1399وپسازهمسانسازینسبتبهآبانماه1398
بهجزدهکهاینهمودهمکهحقوقباالتریداشتهاند،درسایردهکهاافزایشیافتهاست.
بهاینترتیب،حقوقبگیراندردهکهایبرخوردارتربهیکدیگرنزدیکترشدهاندودرسایر

دهکهایازیکدیگرفاصلهبیشتریگرفتهاند.
و کشوری بازنشستگی صندوق حقوقبگیران کل وضعیت آماری توصیف بر عالوه
تفکیک به بیشتر،شاخصها تامل و تدقیق بهمنظور آنان، بین در نابرابری میزان ارزیابی

برایدستگاههاورستههایشغلینیزمحاسبهشدهاند.
مقایسهشاخصهایمختلفنابرابریدستگاههانشانمیدهدمیزاننابرابریبازنشستگان
ومستمریبگیراناغلبدردستگاهها،بهجزمجلسشورایاسالمیووزارتدادگستریو
تاحدیوزارتامورخارجه،قوهقضائیهووزارتارتباطاتوفنآوریاطالعات،درآبانماه
1399نسبتبهآبانماه1398افزایشیافتهاست.همچنینبررسیتغییراتپراکندگیحول
میدهد نشان دوره این طی دستگاه هر مستمریبگیران و بازنشستگان حقوق میانگین
پراکندگیدرمجلسشورایاسالمی،قوهقضائیهووزارتدادگستریتاحدزیادیکاهش
یافتهوبهاینترتیبمیزانحقوقبازنشستگانایندستگاههابهیکدیگرنزدیکترشدهاست
وپراکندگیحقوقبازنشستگانومستمریبگیرانوزارتخانههایفرهنگوارشاداسالمی

وجهادکشاورزیافزایشپیداکردهاست.
نابرابری میدهد نشان نیز شغلی رستههای در نابرابری شاخصهای تغییرات بررسی
حد تا و مقامات و سیاسی قضایی، هیئتعلمی، شغلی رستههای حقوقبگیران بین در
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و یافته کاهش فرهنگی و آموزشی و اطالعات فنآوری اجتماعی، امور رستههای کمی
یافته افزایش بهداشتیودرمانی اداریومالی،فنیومهندسیو دررستههایخدماتی،
است.بررسیپراکندگیحقوقبگیرانهررستهحولمیانگینرستهخودنیزنشانمیدهد
پراکندگیحقوقبگیرانرستههایشغلیهیئتعلمی،رستهقضایی،سیاسیومقاماتتاحد
نسبتًازیادیکاهشیافتهومیزانحقوقبازنشستگانومستمریبگیراناینرستههانسبت
بهسالقبلتاحدزیادیبهیکدیگرنزدیکترشدهاست.پراکندگیحقوقبگیرانرستههای

خدماتیوکشاورزینسبتمیانگینرستهخودنیزاندکیافزایشیافتهاست.
بیشتری باتفصیل اینبخشگفتهشدودربخشهایپیشین باتوجهبهنکاتیکهدر
بهآنپرداختهشد،بهنظرمیرسدمیتوانبهایننتیجهرسیدکهتغییراتحقوقآبانماه
و بازنشستگان چیز هر از بیش ،1398 آبانماه به نسبت همسانسازی از پس و 1399
مستمریبگیرانیکهازپیشعضوگروههایبرخوردارترصندوقبازنشستگیکشوریبودهاند
)همازنظرسطحدرآمدوتعلقبهدهکهایدرآمدیوهمگروهبندیهایمربوطبهرسته
ودستگاه(منتفعساختهاست.پیامدچنینتغییراتیرامیتوانتعمیقشکافوافزایشفاصله
حقوقبگیراننسبتبهیکدیگرقلمدادکردکهحقوقبازنشستگانومستمریبگیرانصندوق

بازنشستگیکشوریرابیشازپیشنابرابرکردهاست.
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