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الف

چکیده

بررسی داده های جمعیت نمونه دو درصدی منتشر شده در پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان در 
تیرماه 1400- با تمرکز بر افراد تحت پوشش بیمه بازنشستگی )بیمه پرداز و بازنشسته(- نشان 

می دهد:
متغیرهای مربوط به حساب های بانکی جمعیت نمونه در میان بازنشستگان دولتی  	

و در رده بعدی بازنشستگان صندوق های بازنشستگی )به طورکلی( باالترین میزان 
میانگین را داشته اند.

مازاد حاصل از تفاضل گردش بدهکار از بستانکار حساب های بانکی طی چهار سال  	
1395 تا 1398 در مجموع در میان بازنشستگان و به ویژه بازنشستگان دولتی باالتر 

از شاغالن دولتی و بیمه پردازان صندوق های بازنشستگی بوده است.
فاصله  	 در  حساب ها  بانکی  سود  و  سال  انتهای  و  ابتدا  مانده  میزان  بیشترین 

سال های 1395 تا 1398 در کل جمعیت نمونه )در مقیاس افراد( به ترتیب مربوط 
دولتی،  شاغالن  بازنشستگی،  صندوق های  بازنشستگان  دولتی،  بازنشستگان  به 
بیمه پردازان صندوق های بازنشستگی بوده است؛ اما در مقایسه سرپرستان خانوار 
از  پیش  فاصله  حفظ  با  همچنان  دولتی  بازنشستگان  اگرچه  متغیرها،  این  نظر  از 
دیگران اند، اما فاصله بازنشستگان صندوق های بازنشستگی )به طورکلی( با شاغالن 
دولتی کاهش یافته و بیمه پردازان صندوق های بازنشستگی سرپرست خانوار حتی 
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پایین تر از میانگین کل جمعیت سرپرستان خانوار نمونه قرار گرفته اند. 
مجموع درآمد حاصل از حقوق هم در سطح افراد و هم در سطح سرپرستان خانوار  	

در میان بازنشستگان دولتی و شاغالن دولتی با فاصله زیاد باالتر از بیمه پردازان 
صندوق های بازنشستگی و بازنشستگان صندوق ها است. 

از  	 بیش  خانوار  سرپرست  دولتی  شاغالن  مالکیت  تحت  خودروی  ارزش  و  تعداد 
دیگران بوده است. 

در فاصله سال های 1396 تا 1399 میانگین تعداد سفرهای خارجی هوایی در میان  	
بازنشستگان دولتی و شاغالن دولتی و میانگین تعداد سفرهای خارجی زمینی در 

میان بیمه پردازان صندوق های بازنشستگی بیشترین میزان را داشته است. 



۱ 

مقدمه

به  است  مصرف  هموارسازی  بازنشستگی،  بیمه  پوشش  کارکردهای  اصلی ترین  از  یکی 
صورتی که افراد با چشم پوشی از بخشی از درآمد خود در دوران اشتغال، دسترسی خود به 
منابع درآمدی و حفظ پایگاه رفاهی و اقتصادی خود در دوران بازنشستگی را تضمین می کنند. 
از طرف دیگر عالوه بر دوران بازنشستگی، بهره مندی از پوشش بیمه بازنشستگی در دوران 
اشتغال و بیمه پردازی را نیز، می توان نشانه ای از شمول قوانین و مقررات مربوط به کار و 

نظارت و تنظیم گری رسمی و دولتی تلقی کرد. 
بیمه  پوشش  تحت  افراد  اقتصادی  و  رفاهی  وضعیت  تا  است  آن  پی  در  گزارش  این 
بازنشستگی )اعم از بازنشستگان و بیمه پردازان( را در مقایسه با کل جامعه و همچنین در 
مقایسه با یکدیگر مورد بررسی قرار دهد. به این منظور از داده های پایگاه ملی اطالعات رفاه 

ایرانیان استفاده شده است. 
پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان یکی از پرکاربردترین و مؤثرترین پروژه های سال های اخیر 
در حوزه سیاست گذاری اجتماعی بوده که به همت و پیگیری مثال زدنی معاونت رفاه اجتماعی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شده است. این پایگاه از بهمن ماه 1392 آغاز به کار 
کرده و با تجمیع 50 منبع داده ای در تالش برای تحقق ایجاد شناسنامه رفاهی- اقتصادی 
ایرانیان بوده است. برای تأمین مقاصد تحقیقی و پژوهشی، اطالعات نمونه دو درصدی از 
جامعه آماری ارائه می شود که ضمن رعایت مالحظات مربوط به محرمانگی و حفظ حریم 
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خصوصی، با نمونه گیری روشمند، قابلیت تعمیم نتایج به دست آمده به کل جامعه را ممکن 
می کند. در این گزارش از نمونه ای که در تیرماه 1400 در سامانه پایگاه قرار گرفته، استفاده 

شده است.
با  بازنشستگان  و  بیمه پردازان  اقتصادی  و  رفاهی  پایگاه  مقایسه  و  شناسایی  به منظور 
یکدیگر و همچنین با کل جامعه از داده های مربوط اطالعات حساب بانکی )شامل گردش 
بستانکار و بدهکار و مانده ابتدا و انتهای سال و سود حساب های بانکی(، مجموع درآمد از 
حقوق، مالکیت خودرو و تعداد سفرهای خارجی برای بیمه پردازان و بازنشستگان و کل جامعه 
موردمطالعه قرار گرفته است. همچنین تالش شده است اطالعات مربوط به شاغالن دولتی 

و بازنشستگان دولتی نیز با استفاده از این نمونه گزارش شود.
در نگارش این گزارش از همکاری و راهنمایی های کارشناسان محترم پایگاه اطالعات 
رفاه ایرانیان، به ویژه جناب آقای مهندس یوسف بیگی استفاده شده است که در اینجا از ایشان 

قدردانی و سپاسگزاری می شود. 
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نگاهی به جمعیت نمونه در پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان

داده های مربوط به جمعیت نمونه ارائه شده در پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان حاوی اطالعات 
از آن ها، سرپرست  نفر  از جمعیت کشور است و حدود 350 هزار  نفر  از یک میلیون  بیش 
خانوار ند. اگرچه این داده ها به عنوان نمونه دو درصدی از جمعیت کشور ارائه شده اند، اما این 
تعداد، چه در مقایسه با جمعیت 84 میلیونی کشور و چه در مقایسه با جمعیت 25 میلیونی 
سرپرستان خانوار نشان می دهد که نمونه شامل اطالعات کمی بیش از یک درصد از جمعیت 
ویژگی های  با  و مطابق  متناسب  اگر  به ویژه  نمونه  این  باالی  تعداد  بااین حال  است.  کشور 
جمعیت واقعی کشور باشد می تواند عالوه بر اطالعات درخور توجهی که به دست می دهد، 
باشد.  به کل جمعیت کشور  نتایج  تعمیم  قابلیت  و  نمایایی  به  اطمینان خاطر نسبت  باعث 
ازاین رو پیش از پرداختن به اطالعات رفاهی، مروری کوتاه بر میزان مطابقت و تناسب برخی 
متغیرهای زمینه ای جمعیت نمونه پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان با اطالعات سرشماری سال 
1395 کشور شده است. این متغیرها شامل توزیع جنسی، سنی و استان محل سکونت است 
همان گونه که در جداول 1 تا 3 قابل مشاهده است، جمعیت نمونه از نظر توزیع جنسی 
و استانی و با اندکی اختالف از نظر ترکیب سنی، تطابق زیادی با جمعیت واقعی کشور دارد. 

جنس

جدول ۱. توزیع جنسی جمعیت نمونه در مقایسه با سرشماری ۱3۹۵

سرشماری سال ۱3۹۵جمعیت نمونه پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان
درصدفراوانیدرصدفراوانیجنس
531,25850.6640,498,44250.67مرد
517,31749.3439,427,82849.33زن
1,048,57510079,926,270100کل
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سن

جدول 2. توزیع سنی جمعیت نمونه در مقایسه با سرشماری ۱3۹۵
سهم جمعیت نمونه پایگاه 

اطالعات رفاه ایرانیان
سرشماری سال ۱3۹۵

05.48.9 تا 4 سال 

8.68.0 5 تا 9 سال 

107.57.1 تا 14 سال 

6.66.8 15 تا 19 سال 

6.48.0 20 تا 24 سال 

7.610.3 25 تا 29 سال 

3010.010.8 تا 34 سال 

10.68.8 35 تا 39 سال 

408.56.9 تا 44 سال 

6.66.0 45 تا 49 سال 

505.84.9 تا 54 سال 

554.64.2 تا 59 سال 

4.03.2 60 تا 64 سال 

657.86.1 سال و بیشتر
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استان

جدول 3. توزیع استان های محل سکونت جمعیت نمونه در مقایسه با سرشماری ۱3۹۵

استان

جمعیت نمونه پایگاه 
اطالعات رفاه ایرانیان

سرشماری سال ۱3۹۵

فراوانیسهم از نمونهفراوانی در نمونه
سهم استان از 

جمعیت کل کشور

52,4795.13,909,6524.9آذربایجان شرقی

43,8364.23,265,2194.1آذربایجان غربی

16,9551.61,270,4201.6اردبیل

64,1286.25,120,8506.4اصفهان

33,4053.22,712,4003.4البرز

7,6770.7580,1580.7ایالم

13,1591.31,163,4001.5بوشهر

161,22815.613,267,63716.6تهران

12,7951.2947,7631.2چهارمحال وبختیاری

10,6201.0768,8981.0خراسان جنوبی

85,7308.36,434,5018.1خراسان رضوی

12,4751.2863,0921.1خراسان شمالی

65,7146.44,710,5095.9خوزستان

14,0531.41,057,4611.3زنجان

8,5910.8702,3600.9سمنان

38,7183.72,775,0143.5سیستان و بلوچستان

62,9876.14,851,2746.1فارس

16,3631.61,273,7611.6قزوین
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استان

جمعیت نمونه پایگاه 
اطالعات رفاه ایرانیان

سرشماری سال ۱3۹۵

فراوانیسهم از نمونهفراوانی در نمونه
سهم استان از 

جمعیت کل کشور

15,8071.51,292,2831.6قم

21,5352.11,603,0112.0کردستان

36,5143.53,164,7184.0کرمان

26,4152.61,952,4342.4کرمانشاه

8,6360.8713,0520.9کهگیلویه و بویراحمد

25,1242.41,868,8192.3گلستان

33,6323.32,530,6963.2گیالن

24,9972.41,760,6492.2لرستان

41,5024.03,283,5824.1مازندران

18,2931.81,429,4751.8مرکزی

22,8662.21,776,4152.2هرمزگان

23,8982.31,738,2342.2همدان

14,0191.41,138,5331.4یزد

1,034,15179,926,270مجموع

14,424نامشخص

1,048,575کل
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وضعیت پوشش بیمه بازنشستگی جمعیت نمونه

با توجه به موضوع گزارش حاضر، در کنار ویژگی های جمعیت شناختی، مروری بر ویژگی های 
جمعیت تحت پوشش بیمه بازنشستگی و سهم آنان از کل جمعیت نمونه نیز ضروری به نظر 
می رسد. در میان جمعیت نمونه یک میلیون نفری پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان، 109 هزار نفر 
بیمه پرداز صندوق های بازنشستگی و 70 هزار نفر بازنشسته این صندوق ها هستند. 79 درصد 
بیمه پردازان را مردان و 21 درصد را زنان تشکیل داده اند و میانگین سنی آن ها 43 سال است. 
بازنشستگان صندوق ها در این نمونه 61 درصد مرد در برابر 39 درصد زن و میانگین سنی 

آن ها نزدیک به 63 سال بوده است. 
اگرچه در میان داده های نمونه منتشر شده در پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان، اطالعات 
بازنشستگان و شاغالن دولتی به تفکیک ارائه نشده، اما در این گزارش تالش شده است 
اطالعات این دو گروه نیز با تقریب استخراج شود. به این صورت که با ادغام اطالعات مربوط 
به بیمه پردازی و بازنشستگی جمعیت نمونه با نوع بیمه سالمت آن ها، دو گروه بازنشستگان 
دولتی و شاغالن دولتی تفکیک شده اند. یعنی درصورتی که فرد در جمعیت نمونه هم بازنشسته 
دولت  کارکنان  بیمه سالمت  نوع  از  او  بیمه سالمت  هم  و  بوده  بازنشستگی  صندوق های 
بوده است، به او بازنشسته دولتی اطالق شده است؛ و اگر هم زمان بیمه پرداز صندوق های 
بازنشستگی و دارای بیمه سالمت از نوع کارکنان دولت بوده است به عنوان شاغل دولتی در 
نظر گرفته شده است. به این ترتیب در میان جمعیت نمونه 1.9 درصد بازنشسته دولتی و 0.6 

درصد شاغل دولتی شناسایی شده اند. 
مقایسه اطالعات جمعیت تحت پوشش بیمه بازنشستگی نمونه پایگاه اطالعات رفاه با معدود 
اطالعات آماری پراکنده از وضعیت واقعی بیمه پردازی و بازنشستگی نشان می دهد که اگرچه سهم 
بازنشستگان )کل و دولتی( این نمونه تطابق زیادی با آمار واقعی دارد، اما بین سهم بیمه پردازان 
صندوق های بازنشستگی و شاغالن دولتی از کل جمعیت با آمار موجود تفاوت هایی دیده می شود. 

ازاین رو در تعمیم نتایج بیمه پردازان و شاغالن دولتی در این گزارش باید محتاط تر بود. 
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جدول ۴. فراوانی و ویژگی های سنی و جنسی افراد تحت پوشش بیمه بازنشستگی در نمونه

فراوانی
درصد از کل 

جمعیت
میانگین 

سن
زنمرد

109,09410.443.178.621.4بیمه پرداز صندوق های بازنشستگی
70,7326.762.960.839.2بازنشسته صندوق های بازنشستگی

604,60457.734.150.849.2دارای بیمه سالمت
71,2726.844.342.457.6بیمه سالمت کارکنان دولت

20,1371.962.950.849.2بازنشسته دولتی
6,5650.642.146.953.1شاغل دولتی

1,048,57533.950.6649.34کل
* به دلیل هم پوشانی متغیرهای این جدول، مجموع فراوانی ها برابر با مجموع کل جمعیت نمونه و مجموع درصدها 

برابر با 100 نیست. 
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اطالعات حساب بانکی

در  افراد  بانکی  حساب های  از  مختلفی  اطالعات  ایرانیان  رفاه  اطالعات  پایگاه  نمونه  در 
دسترس قرار داده شده است که شامل موارد زیر است: 

گردش حساب بستانکار و بدهکار )1395 تا 1398( 	
مانده ابتدا و انتهای سال )1395 تا 1398( 	
سود حساب های بانکی )1395 تا 1398(   	
تعداد و مقدار تراکنش های کارت های بانکی )1398 و شش ماهه نخست 1399( 	

بر حسب  برای کل جامعه و  این داده ها در سال های مختلف  این گزارش میانگین  در 
پوشش بیمه بازنشستگی )بیمه پرداز و بازنشسته( مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در 
مواردی که نتایج اطالعات سرپرستان خانوار به طور محسوسی متفاوت از نتایج افراد منفرد 

بوده است، اطالعات سرپرستان خانوار نیز جداگانه گزارش شده است. 

گردش بستانکار و بدهکار حساب 

گردش بستانکار را می توان مجموع واریزی ها به حساب های بانکی افراد و گردش بدهکار را 
مجموع برداشت ها از حساب های آن ها تلقی کرد. اگرچه گردش حساب بستانکار و بدهکار 
شاید اطالعات کامل و قابل توجهی دال بر پایگاه رفاهی افراد به دست ندهد، اما این اطالعات 
می تواند در کنار مانده حساب های ابتدا و انتهای سال و به ویژه سود حساب بانکی اطالعات 

مربوط به پایگاه رفاهی را تکمیل کند. 
در جداول شماره 5 و 6 میانگین گردش بستانکار و بدهکار حساب های افراد در سال های 
است.  قابل مشاهده  تفکیک  به  بازنشستگی  بیمه  پوشش  افراد تحت  برای  تا 1398   1395
اگرچه روند کلی جمعیت )و تمام افراد تحت پوشش بیمه بازنشستگی( طی زمان صعودی 
افزایش میزان بستانکار و بدهکاری و رتبه گروه های مختلف در سال های  اما نسبت  بوده 

مختلف متغیر بوده است. 
این دو داده، میزان مازاد  از  با استفاده  پایگاه رفاهی  از  برای دستیابی به شناخت بهتر 
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حاصل از تفاضل گردش بدهکار از بستانکار حساب های افراد در سال های مختلف محاسبه 
شده است. جدول شماره 7 و نمودار شماره 1 نشان می دهند که اگرچه نوساناتی در این مازاد 
هم در طی زمان و هم بین گروه های مختلف تحت پوشش بیمه بازنشستگی وجود داشته 
است، اما برآیند کلی آن در دوره زمانی مورد بررسی، در میان بازنشستگان صندوق ها و به ویژه 
بازنشستگان دولتی باالتر بوده و شاغالن دولتی و بیمه پردازان صندوق های بازنشستگی در 

رتبه های بعدی قرار گرفته اند.  

گردش بستانکار حساب

جدول ۵. میانگین گردش بستانکار حساب های افراد در سال های ۱3۹۵ تا ۱3۹8

۱3۹۵۱3۹6۱3۹7۱3۹8

1,305,919,2041,603,906,4913,217,549,2873,187,522,223بازنشسته دولتی
1,111,952,7801,405,740,6703,016,997,7153,327,175,171شاغل دولتی

بازنشسته صندوق های 
بازنشستگی

1,101,683,5381,302,794,5982,869,959,0712,780,087,407

بیمه پرداز صندوق های 
بازنشستگی

1,219,000,7701,436,576,8053,941,458,3984,440,018,791

494,825,802599,287,6981,496,121,4701,651,573,538کل کشور
* واحد ارقام: ریال
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گردش بدهکار حساب 

جدول 6. میانگین گردش بدهکار حساب های افراد در سال های ۱3۹۵ تا ۱3۹8

۱3۹۵۱3۹6۱3۹7۱3۹8

1,303,948,5771,587,717,2623,127,977,2313,083,563,093بازنشسته دولتی
1,103,813,7851,393,806,9312,974,112,7193,283,578,446شاغل دولتی

بازنشسته صندوق های 
بازنشستگی

1,101,660,1041,290,032,8352,809,263,0632,704,705,402

بیمه پرداز صندوق های 
بازنشستگی

1,214,605,7991,426,638,3583,901,544,4944,393,862,311

491,922,028592,815,4001,476,126,9461,624,370,341کل کشور
* واحد ارقام: ریال

جدول 7. تفاضل  گردش بدهکار از بستانکار حساب های افراد در سال های ۱3۹۵ تا ۱3۹8

۱3۹۵۱3۹6۱3۹7۱3۹8

1,970,62716,189,22989,572,056103,959,130بازنشسته دولتی
بازنشسته صندوق های 

بازنشستگی
23,43412,761,76360,696,00875,382,005

8,138,99511,933,73942,884,99643,596,725شاغل دولتی
بیمه پرداز صندوق های 

بازنشستگی
4,394,9719,938,44739,913,90446,156,480

2,903,7746,472,29819,994,52427,203,197کل کشور
* واحد ارقام: ریال
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نمودار ۱. تفاضل گردش بدهکار از بستانکار حساب های افراد در سال های ۱3۹۵ تا ۱3۹8

مانده ابتدای سال حساب

میزان مانده ابتدای سال حساب های افراد در سال های 1395 تا 1398 یکی دیگر از داد ه های 
پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان است. بررسی این داده ها نشان می دهد میانگین مانده ابتدای سال 
همه افراد تحت پوشش بیمه بازنشستگی )اعم از بیمه پرداز و بازنشسته( باالتر از کل کشور است. 
در میان گروه های مورد بررسی این گزارش در تمام 4 سال مورد بررسی، میانگین مانده ابتدای 
سال بازنشستگان دولتی و در رتبه بعد بازنشستگان همه صندوق ها با اختالف باالتر است و به 

همین ترتیب در رتبه های بعدی شاغالن دولتی و سپس سایر بیمه پردازان قرار می گیرند.
بااین حال زمانی که فقط سرپرستان خانوار از منظر این متغیر با یکدیگر مقایسه شوند، این 
ترتیب شکل متفاوتی به خود می گیرد؛ در میان سرپرستان خانوار اگرچه بازنشستگان دولتی با 
حفظ اختالف در تمام سال های مورد بررسی در صدر قرار می گیرند اما میانگین مانده ابتدای 
بازنشستگان صندوق ها و شاغالن دولتی به یکدیگر نزدیک تر می شود و  سال حساب های 
بیمه پردازان صندوق های بازنشستگی در سطح میانگین کل سرپرستان خانوار و حتی پایین تر 

از آن قرار می گیرد. 
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با گذشت زمان مانده ابتدای سال حساب های افراد در سال 1398 بیش از 100 درصد 
نسبت به سال 1395 افزایش یافته است. میانگین مانده حساب بازنشستگان دولتی طی این 
زمان 84 درصد و شاغالن دولتی 71 درصد )و در میان شاغالن دولتی سرپرست خانوار 67 

درصد( افزایش یافته است. 
البته در بررسی جدول زیر توجه به این نکته ضروری است که ارقام به صورت خام و بدون 
تعدیل بر اساس شاخص های قیمت به کار رفته اند و بیشتر از جنبه مقایسه بین گروه ها کاربرد دارند.

جدول 8. میانگین مانده ابتدای سال حساب های افراد و سرپرستان خانوار در سال های ۱3۹۵ تا ۱3۹8

سال

گروه
۱3۹۵۱3۹6۱3۹7۱3۹8

درصد 
تغییرات
 ۱3۹8(

نسبت به 
)۱3۹۵

فرد

274,619,233307,462,507503,890,848504,232,25984بازنشسته دولتی
156,296,268176,460,396265,557,502267,754,76071شاغل دولتی
بازنشسته 

صندوق های 
بازنشستگی

208,121,536225,027,640370,378,436368,049,64577

بیمه پرداز 
صندوق های 
بازنشستگی

113,660,582123,784,237195,404,514224,103,20597

63,900,36771,113,499121,796,362128,792,526102کل کشور

وار
خان

ت 
رس

سرپ

288,364,407318,194,454525,654,237531,832,80684بازنشسته دولتی
209,121,572226,849,518365,241,846348,291,32767شاغل دولتی
بازنشسته 

صندوق های 
بازنشستگی

210,815,148225,996,034373,006,504374,887,01378

بیمه پرداز 
صندوق های 
بازنشستگی

124,150,585132,082,893207,899,106244,162,98897

130,503,548141,633,170245,382,391257,431,62897کل کشور
* واحد ارقام: ریال
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نمودار 2. میانگین مانده ابتدای سال حساب های افراد خانوار سال های ۱3۹۵ تا ۱3۹8

نمودار 3. میانگین مانده ابتدای سال حساب های سرپرستان خانوار سال های ۱3۹۵ تا ۱3۹8
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مانده انتهای سال حساب

عالوه بر میزان مانده ابتدای سال حساب های افراد، میزان مانده انتهای سال جمعیت نمونه 
بررسی  ارائه شده است.  ایرانیان  رفاه  پایگاه اطالعات  نیز در  تا 1398  در سال های 1395 
افراد  انتهای سال همه  انتهای سال حساب ها نشان می دهد میانگین مانده  داده های مانده 
تحت پوشش بیمه بازنشستگی -همچون ابتدای سال- باالتر از کل کشور است. همچنین 
رتبه بندی میانگین مانده انتهای سال گروه های مختلف از همان نظم میانگین ابتدای سال 
حساب ها پیروی کرده و بازنشستگان دولتی با اختالف باالتر از سایر گروه ها، و در رتبه های 
صندوق های  بیمه پردازان  سپس  و  دولتی  شاغالن  صندوق ها،  همه  بازنشستگان  بعدی 

بازنشستگی قرار گرفته اند.
مقایسه سرپرستان خانوار از نظر میانگین انتهای سال حساب ها نیز از همان الگوی ابتدای 
سال پیروی می کند و به این ترتیب بازنشستگان دولتی سرپرست خانوار اختالف خود را با سایر 
و  بازنشستگی  بازنشستگان صندوق های  انتهای سال  مانده  میانگین  و  کرده  گروه ها حفظ 
شاغالن دولتی نزدیک به هم شده و سپس با فاصله سرپرستان بیمه پرداز صندوق ها در انتها 

و حتی پایین تر از میانگین کل جمعیت قرار گرفته اند. 
سرپرستان  میان  )در  درصد   111  ،1398 سال  در  افراد  سال حساب های  انتهای  مانده 
انتهای سال  مانده  میانگین  است.  یافته  افزایش  به سال 1395  نسبت  خانوار 108 درصد( 
حساب بازنشستگان دولتی طی این زمان 95 درصد و شاغالن دولتی 79 درصد )و در میان 

شاغالن دولتی سرپرست خانوار 78 درصد( افزایش یافته است. 
اساس  بر  تعدیل  به عدم  توجه  اینجا هم  در  گفته شد،  قبل  در بخش  که  گونه  همان 

شاخص های قیمت و استفاده از ارقام خام در سال های مختلف ضروری است. 
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جدول ۹. میانگین مانده انتهای سال حساب های افراد و سرپرستان خانوار در سال های ۱3۹۵ تا ۱3۹8

سال

گروه

۱3۹۵۱3۹6۱3۹7۱3۹8

درصد 
تغییرات
 ۱3۹8(

نسبت به 
)۱3۹۵

فرد

310,872,027357,743,830815,866,316606,566,89295بازنشسته دولتی
185,746,763203,201,066501,663,366333,125,66679شاغل دولتی
بازنشسته 

صندوق های 
بازنشستگی

236,113,852259,649,946595,070,159442,800,32488

بیمه پرداز 
صندوق های 
بازنشستگی

132,516,202144,775,469367,418,923276,942,499109

75,064,41683,867,804191,699,881158,500,002111کل کشور

وار
خان

ت 
رس

سرپ
321,771,219363,852,898853,474,625614,487,61591بازنشسته دولتی
244,915,678272,466,642680,127,872437,106,19078شاغل دولتی
بازنشسته 

صندوق های 
بازنشستگی

237,869,565258,511,131601,392,530444,045,79187

بیمه پرداز 
صندوق های 
بازنشستگی

141,855,910151,927,723390,103,967296,272,215109

149,583,100163,248,967385,384,881310,737,054108کل کشور
* واحد ارقام: ریال
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نمودار ۴. میانگین مانده انتهای سال حساب های افراد در سال های ۱3۹۵ تا ۱3۹8

نمودار ۵. میانگین مانده انتهای سال حساب های سرپرستان خانوار در سال های ۱3۹۵ تا ۱3۹8
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مجموع سود حساب

در فاصله سال های 1395 تا 1398 بازنشستگان بیشتر از سایر گروه ها، از سود حساب های 
مدت  این  در  دولتی  بازنشستگان  بانکی  حساب های  سود  مجموع  بوده اند.  بهره مند  بانکی 
بازنشستگی  بازنشستگان کل صندوق های  برای  و  تومان  میلیون   28.8 میانگین  به صورت 
و  تومان  میلیون   13.5 میانگین  به صورت  دولتی  شاغالن  است.  بوده  تومان  میلیون   20.8
بیمه پردازان صندوق های بازنشستگی 9.5 میلیون تومان طی این مدت سود دریافت کرده اند. 
این رقم برای کل جمعیت کشور 6.3 میلیون تومان بوده که با اختالف بسیار کم تر از سود 

افراد مورد بررسی این گزارش بوده است. 
در سال 1398 میانگین مجموع سود حساب های افراد 25 درصد نسبت به سال 1395 
و  )بیمه پرداز  بازنشستگی  بیمه  پوشش  تحت  افراد  برای  نسبت  این  است.  یافته  افزایش 

بازنشسته( بین 11 تا 16 درصد بیشتر شده است.

جدول ۱۰. میانگین مجموع سود حساب های افراد در سال های ۱3۹۵ تا ۱3۹8

۱3۹۵۱3۹6۱3۹7۱3۹8سال
مجموع سود

)۱3۹8- ۱3۹۵(

درصد 
تغییرات

)۱3۹8 به 
)۱3۹۵

بازنشسته 
63,765,08458,375,37992,237,42473,477,305287,855,19215دولتی

بازنشسته 
صندوق های 
بازنشستگی

46,826,82542,618,05165,657,72952,847,049207,949,65413

29,435,26328,933,74043,988,19533,049,886135,407,08412شاغل دولتی
بیمه پرداز 

صندوق های 
بازنشستگی

20,517,55819,508,36031,252,72723,898,70295,177,34716

13,337,14613,147,51420,492,66416,717,07863,694,40225کل کشور
* واحد ارقام: ریال
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نمودار 6. میانگین مجموع سود حساب های افراد در سال های ۱3۹۵ تا ۱3۹8

نمودار 7. مجموع سود حساب و درصد تغییرات ۱3۹8-۱3۹۵
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مقدار و تعداد تراکنش های کارت های بانکی

تراکنش های  مقدار  و  تعداد  به  مربوط  داده های  ایرانیان،  رفاه  اطالعات  پایگاه  نمونه  در 
کارت های بانکی افراد در سال های 1398 و شش ماهه نخست 1399 نیز ارائه شده است. 
بسیار  بازنشستگی  بیمه  پوشش  افراد تحت  تمام  بانکی  کارت های  تراکنش  مقدار  میانگین 
بیشتر از این میانگین در کل کشور است؛ اما در میان خود این افراد نیز میانگین مقدار تراکنش 
کارت های بانکی بیمه پردازان صندوق های بازنشستگی بیش از بازنشستگان )کل و دولتی( 

و شاغالن دولتی است. 

جدول ۱۱. میانگین تعداد و مقدار تراکنش های کارت های افراد در سال ۱3۹8 و نیمه نخست 
۱3۹۹

شش ماهه نخست ۱3۹8۱3۹۹

مقدارتعدادمقدارتعداد

528560,698,875293379,145,051بازنشسته دولتی
556666,551,571323524,010,602شاغل دولتی

486519,741,469270349,966,039بازنشسته صندوق های بازنشستگی
577990,905,016321703,599,672بیمه پرداز صندوق های بازنشستگی

281353,021,627159260,045,365کل کشور
* واحد ارقام: ریال
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مجموع درآمد )از حقوق(

حدود 75 درصد از افراد و 45 درصد سرپرستان خانوار در نمونه مورد بررسی پایگاه اطالعات 
آخرین  است.  بوده  صفر  آن ها  حقوق  از  حاصل  درآمد  و  نبوده  حقوق بگیر  ایرانیان  رفاه 
حقوق  میانگین  است.  بوده   1399 آذر  حقوق  اساس  بر  بخش  این  داده های  به روزرسانی 
 2 خانوار حدود  میان سرپرستان  در  و  تومان  هزار  نمونه حدود 900  میان کل جمعیت  در 
میانگین مجموع  خانوار  میان سرپرستان  در  و هم  افراد  میان  در  است. هم  تومان  میلیون 
درآمد بازنشستگان و شاغالن دولتی به طور قابل توجهی از میانگین درآمد حاصل از حقوق 
کل جمعیت و کل بیمه پردازان و بازنشستگان صندوق های بازنشستگی کشور باالتر است. 
درحالی که میانگین حقوق سرپرستان خانوار بازنشسته و بیمه پرداز صندوق های بازنشستگی 
به ترتیب 2.5 میلیون و 3.7 میلیون تومان است، بازنشستگان و شاغالن دولتی به ترتیب 7.2 

میلیون و 6.5 میلیون تومان دریافت حقوق دارند. 

جدول ۱2. میانگین مجموع درآمد حاصل از حقوق افراد و سرپرستان خانوار )آذر ۱3۹۹(

میانگین سرپرست خانوارمیانگین فرد 

69,615,10572,318,874بازنشسته دولتی
50,623,98564,585,195شاغل دولتی

38,185,01137,396,432بیمه پرداز صندوق های بازنشستگی
25,454,44925,389,053بازنشسته صندوق های بازنشستگی

9,184,14620,393,236کل کشور*
* واحد ارقام: ریال

**درآمد حاصل از حقوق 75 درصد افراد و 45 درصد سرپرستان خانوار در این نمونه صفر بوده است. 
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مجوز صنفی

انواع  از  یکی  دارای  نمونه  جمعیت  کل  از  درصد   2.5 و  خانوار  سرپرستان  از  درصد   5.6
رفاه  اطالعات  پایگاه  داده های  اساس  بر  افراد  نوع مجوز صنفی  مجوزهای صنفی هستند. 

ایرانیان عمدتًا مربوط به خرده فروشی خواربار و مشاوره امالک و مستغالت بوده است. 
و 15  افراد  از  بازنشستگی 13 درصد  بازنشستگان صندوق های  و  بیمه پردازان  میان  از 

درصد از سرپرستان خانوار دارای مجوز صنفی بوده اند.
حدود 55 درصد از دارندگان مجوزهای صنفی در کشور فاقد پوشش بیمه بازنشستگی 
)بیمه پردازی و بازنشستگی( بوده اند. این رقم برای سرپرستان خانوار در حدود 45 درصد از 

دارندگان مجوز های صنفی بوده است. 

جدول ۱3. تعداد و درصد افراد و سرپرستان خانوار دارای مجوز صنفی در نمونه پایگاه اطالعات 
رفاه ایرانیان
سرپرست خانوارفرد 

درصد سطریتعداددرصد سطریتعداد

8604.37695.2بازنشسته دولتی
2063.11144.2شاغل دولتی

84717.872069.2بیمه پرداز صندوق های بازنشستگی
36775.234975.7بازنشسته صندوق های بازنشستگی

265432.5195635.6کل کشور
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مالکیت خودرو 

همچنان که در جدول زیر مشاهده می شود در میان سرپرستان خانوار، شاغالن دولتی هم از 
نظر تعداد )با میانگین تعداد 0.75( و هم از نظر ارزش خودروی تحت مالکیت )با میانگین 130 
میلیون تومان( پیش از سایر گروه ها قرار گرفته اند. میانگین فراوانی خودروی بازنشستگان 
سرپرست خانوار صندوق های بازنشستگی 0.52 و میانگین ارزششان 72 میلیون تومان است 
با سایر گروه های مورد  مقایسه  با کل جمعیت و هم در  مقایسه  نشان می دهد هم در  که 

بررسی این گزارش در پایین ترین رتبه قرار گرفته است. 
79 درصد از افراد و 58 درصد از سرپرستان خانوار فاقد خودرو هستند. این رقم برای 
بازنشستگان 60 درصد و برای بیمه پردازان صندوق ها 51 درصد است. همچنین 18 درصد 
از افراد و 34 درصد از سرپرستان خانوار تنها یک خودرو دارند. 3 درصد از افراد و 8 درصد 
سرپرستان خانوار بیش از یک خودرو دارند. بیشترین فراوانی برای مالکیت خودرو تعداد 120 
با  فراوانی  بیشترین  بعدی  رتبه های  تعداد خودرو -و  این  البته مالک  بوده است که  خودرو 
50 و 47 خودرو در جمعیت نمونه- تحت پوشش بیمه های بازنشستگی )نه بیمه پرداز و نه 

بازنشسته( نبوده اند. 

جدول ۱۴. میانگین تعداد و ارزش خودروی افراد و سرپرستان خانوار

سرپرست خانوارفرد

ارزشتعدادارزشتعداد

0.55850,110,3320.60890,303,023بازنشسته دولتی
0.551,016,476,0820.751,296,545,476شاغل دولتی

0.49705,445,0750.52721,453,787بازنشسته صندوق های بازنشستگی
0.63927,140,2290.711,003,727,112بیمه پرداز صندوق های بازنشستگی

0.26394,450,0550.53760,695,396کل کشور
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سفرهای خارجی )۱3۹6 تا ۱3۹۹(

 یکی دیگر از داده های مربوط به اطالعات رفاهی ایرانیان تعداد سفرهای خارجی )به تفکیک 
سفرهای زیارتی و غیر زیارتی و سفرهای هوایی و زمینی( آنان در فاصله سال های 1396 تا 
1399 است که در این بخش میانگین تعداد سفرهای هوایی و زمینی )با ادغام انواع زیارتی و 
غیر زیارتی( بر حسب پوشش بیمه بازنشستگی گزارش شده است. همان گونه که در جدول 
زیر دیده می شود. سفرهای خارجی هوایی بازنشستگان و شاغالن دولتی بیش از میانگین کل 
جمعیت بوده است. میانگین تعداد سفرهای خارجی بازنشستگان و بیمه پردازان صندوق های 
بازنشستگی نیز در مقایسه با کل افراد جمعیت بیشتر از میانگین به دست آمده است. اما در 
به  بازنشستگی  بیمه پردازان صندوق های  تعداد سفرهای  میانگین  خارجی،  زمینی  سفرهای 

میزان زیادی باالتر از میانگین کل و سایر گروه ها بوده است. 
البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که در فاصله سال های 1396 تا 1399 حدود 95 
درصد افراد هیچ سفر خارجی هوایی و بیش از 92 درصد نیز هیچ سفر خارجی زمینی را تجربه 
نکرده اند. در میان سایرین نیز کم تر از 1 درصد بیش از 2 سفر خارجی داشته اند. بیشترین 
تعداد سفرهای خارجی برای یک فرد در بازه زمانی 1396 تا 1399 برای سفرهای هوایی 

380 مورد و برای سفرهای زمینی 178 مورد بوده است. 

جدول ۱۵. میانگین تعداد سفرهای هوایی و زمینی خارجی افراد طی سال های ۱3۹6 تا ۱3۹۹
زمینیهوایی

0.260.17بازنشسته دولتی
0.210.19شاغل دولتی

0.170.17بازنشسته صندوق های بازنشستگی
0.140.30بیمه پرداز صندوق های بازنشستگی

0.120.13کل کشور
تا 1399  سال های 1396  فاصله  در  را  خارجی  زمینی  سفر  درصد   92 و  خارجی  هوایی  افراد سفر  درصد   95 *حدود 

نداشته اند. 
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جمع بندی

بیمه  پوشش  تحت  افراد  رفاهی  و  اقتصادی  وضعیت  تا  است  بوده  آن  پی  در  گزارش  این 
بازنشستگی )بیمه پرداز و بازنشسته( را از خالل اطالعات پایگاه ملی اطالعات رفاه ایرانیان 
شناسایی کند؛ و به این منظور از داده های نمونه دو درصد جمعیت که بر روی سامانه پایگاه 
قرار گرفته، استفاده شده است. این مطالعه شامل بررسی اطالعات مربوط به حساب بانکی 
افراد، مجموع درآمد از حقوق، مالکیت خودرو و تعداد سفرهای خارجی و ... بوده که برای 
با  با یکدیگر و در مقایسه  بازنشستگی در مقایسه  بازنشستگان صندوق های  بیمه پردازان و 
کل جمعیت محاسبه شده است. عالوه بر این دو گروه، تالش شده است اطالعات مربوط 
به شاغالن و بازنشستگان دولتی نیز به صورت مجزا استخراج و گزارش شود. اگرچه شاید 
بتوان گفت که این اطالعات، تمامی ابعاد پایگاه رفاهی و اقتصادی افراد را پوشش نمی دهند 
و از نتایج متغیرهای مورد بررسی نمی توان به نتیجه قطعی درباره وضعیت اقتصادی و سطح 
رفاهی و جایگاهشان دست یافت، اما با کنار هم قراردادن این داده ها، می توان مجموعه ای از 

اطالعات اولیه برای سیاست گذاری فراهم کرد.
در میان اطالعات حساب بانکی، متغیرهایی همچون گردش حساب ها، تراکنش ها، مانده 
حساب ها و سود بانکی از سال 1395 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه 
نشان می دهد که به جز تراکنش ها و گردش های مالی -که تنها می توان میزان پول در گردش 
حساب را از آن ها استنباط کرد- در سایر متغیرهای مربوط به حساب بانکی شامل مانده ابتدا 
و انتهای سال و سود بانکی، بازنشستگان صندوق ها و به ویژه بازنشستگان دولتی در جایگاه 
باالتری نسبت به میانگین کل جمعیت و بیمه پردازان صندوق های بازنشستگی قرار گرفته اند. 
در بررسی گردش های مالی حساب ها، با تفاضل گردش بدهکار از بستانکار در هر سال نیز 
نتیجه مشابهی به دست آمده و در مجموع بازنشستگان و به ویژه بازنشستگان دولتی میانگین 

باالتری را در این متغیر کسب کرده اند. 
نکته جالب توجه در بررسی میزان مانده ابتدا و انتهای سال حساب های بانکی آن است 
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دولتی،  بازنشستگان  ترتیب  به  افراد،  در سطح  متغیر  دو  این  مقایسه  در  آن که  با وجود  که 
بازنشستگان صندوق های بازنشستگی، شاغالن دولتی و بیمه پردازان صندوق های بازنشستگی 
بیشترین میزان مانده را داشته اند و تمام گروه های تحت پوشش بیمه های بازنشستگی باالتر 
از میانگین کل جمعیت قرار گرفته اند؛ اما در مقیاس سرپرستان خانوار این الگو و ترتیب تا 
حدی تغییر کرده است؛ و اگرچه در میان سرپرستان خانوار نیز بازنشستگان دولتی همچنان 
شاغالن  و  بازنشستگی  صندوق های  بازنشستگان  اما  گرفته اند،  قرار  گروه ها  سایر  از  پیش 
دولتی به یکدیگر نزدیک شده و بیمه پردازان صندوق های بازنشستگی سرپرست خانوار حتی 

پایین تر از میانگین جمعیت سرپرستان خانوار قرار گرفته اند. 
مجموع درآمد حاصل از حقوق هم در سطح افراد و هم در سطح سرپرستان خانوار در 
میان بازنشستگان دولتی و شاغالن دولتی با فاصله زیاد باالتر از بیمه پردازان صندوق های 

بازنشستگی و بازنشستگان صندوق ها است. 
عالوه بر این ها اطالعات رفاهی ایرانیان از نظر مالکیت خودرو و سفرهای خارج از کشور 
نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد تعداد و ارزش خودروی تحت مالکیت 
شاغالن دولتی سرپرست خانوار بیش از دیگران است؛ البته مقایسه در سطح افراد جمعیت 
نمونه )و نه در سطح سرپرستان خانوار( نشان می دهد میانگین تعداد خودروی بیمه پردازان 
صندوق های بازنشستگی باالتر است، اما همچنان خودروی شاغالن دولتی به طور میانگین 
از ارزش باالتری برخوردار است. همچنین در فاصله سال های 1396 تا 1399 میانگین تعداد 
سفرهای خارجی هوایی بازنشستگان دولتی و شاغالن دولتی بیش از دیگران بوده و در زمینه 

سفرهای خارجی زمینی، بیمه پردازان صندوق های بازنشستگی در رتبه اول قرار گرفته اند. 
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