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الف

خالصه مدیریتی

ویژگیهایجمعیتشناختیمشموالنازکارافتادۀناشیازکارصندوقبازنشستگیکشوری:
و● تا75سال بین61 کار از ناشی ازکارافتادۀ ازمشموالن سن:سن50درصد

میانگینسنیآنها48.58سالاست.کمترینسنآنها36سالوبیشترین94
بودهاست.

جنس:مردان86.6درصدوزنان13.4درصدازمشموالنازکارافتادۀناشیازکار●
راتشکیلمیدهند.

درصد،● 26.8 با درصد بیشترین تهران استانی، پراکندگی منظر از استانی: توزیع
پسازآنفارسبا7درصدوخراسانرضویبا6.4درصدقراردارند.پنجاستان
0.2( درصد کمترین هرمزگان و قم شمالی، خراسان اردبیل، غربی، آذربایجان

درصد(رابهخوداختصاصدادهاند.

ویژگیهایشغلیمشموالنازکارافتادۀناشیازکارصندوقبازنشستگیکشوری:
دستگاهمحلخدمت:باوجودیکهجهادکشاورزیتنها5.18درصدازمجموع●

مستمریبگیرانصندوقبازنشستگیراتشکیلمیدهد،نزدیکبهیکچهارماز
کلمشموالنازکارافتادۀناشیازکاررادرصندوقبهخوداختصاصدادهاست.

رستۀشغلی:نزدیکبه40درصدازمجموعمشموالنازکارافتادۀناشیازکاردر●
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رستۀ بودهاند. خدماتی رستۀ جزو اشتغال زمان در کشوری بازنشستگی صندوق
هیئتعلمیوقضاییکمتریندرصد)0.6(رابهخوداختصاصدادهاند.

مدتخدمت:نزدیکبهیکچهارممشموالنازکارافتادۀناشیازکاربین20تا25●
سال،22.6درصدبین15تا20سال،21.8درصدبین10تا15سال،19.6درصد

کمتراز10سالو10.9درصد25تا30سالخدمتقابلاحتسابداشتهاند.
میزانپرداختی:71.8درصدازمشموالنازکارافتادۀناشیازکارپرداختیبین4تا●

6میلیونتوماندریافتمیکنند.16.8درصدازآنهاپرداختیکمتراز4میلیون
تومانو9.8درصدبین6تا8میلیونتوماندریافتمیکنند.

ویژگیهایجمعیتشناختیفوتشدگانناشیازکارصندوقبازنشستگیکشوری:
سن:سن82.5درصدازفوتشدگانزیر50سال،15.3درصددارایسنین51تا●

60سالو2.2درصددارایسنین61تا75سالداشتهاند.
جنس:مردان97.1درصدوزنان2.9درصدازفوتشدگانناشیازکارراتشکیل●

میدهند.
توزیعاستانی:18.3درصدازفوتشدگانناشیازکاردرتهران،8.4درصددراستان●

کرمان،7.2درصددراستانفارس،5.4درصددراستانخراسانرضوی،5درصد
دراصفهانو4.9درصددراستانخوزستانقرارداشتهاند.استانهایهرمزگانبا
1.2درصد،قمبا0.6درصدوخراسانشمالیبا0.4درصدکمترینمیزانرابه

خوداختصاصدادهاند.

ویژگیهایشغلیفوتشدگانناشیازکارصندوقبازنشستگیکشوری:
شاغالن● از کار از ناشی فوتشدگان یکسوم به نزدیک خدمت: محل دستگاه

وزارتآموزشوپرورشبودهاند.پسازآن،وزارتجهادکشاورزیقرارداردکه
نزدیکبه22.1درصدازفوتشدگانناشیازکاررابهخوداختصاصمیدهد.این
درحالیاستکهبراساسآمارپاییزسال99،تنها5.18درصدازمستمریبگیران
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شاغالن است. کشاورزی جهاد کارکنان به مربوط کشوری بازنشستگی صندوق
وزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیوراهوشهرسازیبهترتیبدرردههای

بعدیبا11.8و10.8درصدقراردارند.
رستۀشغلی:رستۀشغلیاداریمالیبا34.9درصدبیشترینفوتشدگانناشیاز●

داردکه30.6 قرار بعدیرستۀخدماتی ردۀ دادهاند.در اختصاص بهخود را کار
درصدازکلفوتشدگانناشیازکارراشاملمیشود.سومینردهمربوطبهرستۀ
آموزشیوفرهنگیاستکهسهمآنها18.7درصدازمجموعفوتشدگانناشی

ازکاراست.
مدتخدمت:نزدیکبهیکچهارمفوتشدگانناشیازکارکمتراز10سالسابقۀ●

خدمتیداشتهاند)24.8درصد(.پسازآن،22.6درصدازفوتشدگانناشیازکار
دارایسابقۀخدمتی15تا20سالبودهاند.19.4درصدازفوتشدگان20تا25
سالو19.3درصدنیز10تا15سالبهسازمانمربوطهخدمتکردهاند.11.5
درصدازآنهابین25تا30سالوکمترینفوتشدگانباالتراز30سالسابقۀ

خدمتیداشتهاند)2.4درصد(.
میزانپرداختی:بهبازماندگان71.2درصدازفوتشدگانناشیازکارپرداختیبین●

4تا6میلیونتومان،17.5درصدآنهاکمتراز4میلیونتومان،8.9درصدآنها6
تا8میلیونتومانپرداختمیشود.درحدود0.1درصدازبازماندگان،حقوقباالی

20میلیونتوماندریافتمیکنند.





1 

مقدمه

بر امرعالوه این میشود. منجر درآمدزایی قدرت کاهش یا زوال به اصواًل ازکارافتادگی
افراد به جبرانناپذیری لطمات میسازد، وارد کارافتاده از بهشخص که روحی مشکالت
تحتتکفلوینیزواردمیآورد.ازطرفی،نیرویکارونیرویانسانیجزوسرمایههاییک
کشوراستوحمایتازآننبایدمنحصربهدورهسالمتوتولیدباشد.بیمهشدهازکارافتاده
بهبیمهشدهایاطالقمیشودکهبهعلتابتالبهبیماری1یادراثرحادثهناشییاغیرناشی
ازکارتواناییکارکردنخویشرابهطورکلییاجزئیازدستمیدهدودرنتیجهدرآمد

ناشیازاشتغالویقطعیاکممیشود.
ازکارافتادگیممکناستکلیباشدیاجزئی.طبقبند»13«ماده)2(قانونتأمیناجتماعی،
»ازکارفتادگیکلیعبارتاستازکاهشقدرتکاربیمهشدهبهنحویکهنتواندبااشتغالبهکار
سابقیاکاردیگریبیشازیکسومازدرآمدقبلیخودرابهدستآورد«.همچنین،براساسبند
»14«همینماده،»ازکارافتادگیجزئیعبارتاستازکاهشقدرتکاربیمهشدهبهنحویکهبا

اشتغالبهکارسابقیاکاردیگرفقطقسمتیازدرآمدخودرابهدستآورد«.
ازکارافتادگی به مربوط بهحمایتهای استخدامکشوری، قانون )80( و )79( مواد در
پرداختهشدهاست.ماده)79(ناظربرازکارافتادگیغیرناشیازکاراست:»هرگاهمستخدم

1.طبقبند»7«ماده)2(قانونتأمیناجتماعی،»بیماری،وضعغیرعادییاروحیاستکهانجامخدماتدرمانی
راایجابمیکندیاموجبعدمتواناییموقتاشتغالبهکارمیشودیااینکهموجبهردودرآنواحدمیگردد«.
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بماندحقوق باز کردن کار از که نحوی به ناقصشود حادثهای علت به یا علیل رسمی
وظیفهایبرابربایکسیاممتوسطحقوقضربدرسنواتخدمتدریافتخواهدکردمشروط

بهاینکهازمتوسطحقوقاوتجاوزنکند«.
ماده)80(قانوناستخدامکشوریبهحوادثناشیازکارمیپردازد:»هرگاهمستخدم
رسمیبهعلتحادثهناشیازکاریابهسببانجاموظیفهعلیلیاناقصشودبهنحویکه
ازکارکردنبازبماندتمامحقوقوتفاوتتطبیقوفوقالعادهشغلاوبهعنوانحقوقوظیفه
درموردویبرقرارمیگردد«.تبصرهاینمادهمیگوید:»درصورتیکهمستخدمموضوعاین
مادهفوتشودنصفحقوقاوبارعایتشرایطمقرربهوراثقانونیویتعلقمیگیردولی
اگرفوتاودراثرهمانحادثهباشدمقرراتماده)83(اینقانوندربارۀوراثقانونیاجراء
خواهدشد«.درماده)83(آمدهاست:»هرگاهمستخدمرسمیبهسببانجاموظیفهفوت
شودتماممتوسطحقوقاوبهعنوانحقوقوظیفهبهوراثقانونیویپرداختخواهدشد«.
مشموالن خصوص در کشوری بازنشستگی صندوق دادههای بر مبتنی گزارش این
ازکارافتادهوفوتناشیازکارانجامگرفتهشدهاست.ازاینرو،گزارشنیزدردوبخشمجزا
شدهاست.بخشاولمربوطبهویژگیهایجمعیتشناختیوویژگیهایشغلیمشموالن
ازکارافتادۀناشیازکاروبخشدوممربوطبههمینویژگیهادرخصوصفوتشدگانناشی
ازکاراست.الزمبهذکراستکهایندادههابراساسسالاتفاقحوادثناشیازکارثبت

نشدهوهمچنینعلتحادثۀناشیازکارذکرنشدهاست.
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ازکارافتادگی ناشی از کار- 1

مورد شغلی و جمعیتشناختی بُعد دو از کار از ناشی ازکارافتادۀ مشموالن ویژگیهای
بررسیقرارمیگیرند.ویژگیهایجمعیتشناختیشاملسن،جنسوتوزیعاستانیبوده
میزان و بردستگاهمحلخدمت،رستۀشغلی،مدتخدمت ویژگیهایشغلیمشتمل و

پرداختیبهاینمشموالناست.

1-1. ویژگی  های جمعیت  شناختی مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار

دراینبخش،ویژگیهایجمعیتشناختیمشموالنازکارافتادۀناشیازکارموردبررسیقرار
میگیرندمستمریبگیرانصندوقبازنشستگیکشوریهستند.اینویژگیهایشاملسن،

جنسوتوزیعاستانیاینمشموالنهستند.

1-1-1. سن مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار

همانگونهکهدرجدولشماره1مشاهدهمیشود،سنایندستهازمشموالنبهچهاردستۀ
زیر50سال،51تا60سال،60سالتا75سالو75سالبهباالترتقسیمشدهاست.بر
ایناساس،6.1درصدمعادل22نفرمشموالنزیر50سال؛30.2درصدمعادل108نفر51
تا60سال؛50درصدمعادل179نفر61تا75سالو13.7درصدمعادل49نفرمشموالن
باالی75سالهستد.ازاینرو،بیشترینمشموالندرردۀسنی51تا60سال)50درصد(و
کمترینآنهادرردۀسنیزیر50سال)6.1درصد(قراردارند.مجموعایندستهازمشموالن
358نفراست.همچنین،کمترینسندربیناینمشموالن36سالوبیشترینآن94سال
است.میانگینسنیآنها48.58سالومیانۀسنیآنها63سالاست.بایداشارهکردکه

معیارسندراینجا،سنفعلیمشموالنازکارافتادۀناشیازکاراست.
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جدول شماره 1- سن مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار
درصد معتبرفراوانیسن

226.1)1(زیر50سال
10830.2)2(51تا60سال
17950)3(61تا75سال
4913.7)4(75بهباال

358100مجموع

نمودار شمار 1- سن مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار

 جدول شماره 2- آماره  های مربوط به سن مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از 
آماره  های مربوط به سن مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار

64.58میانگین
63میانه
66نما

36کمترینمقدار
94بیشترینمقدار

358تعدادمقادیرمعتبر
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2-1-1. جنس مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار

این از نفر 310 معادل درصد، 86.6 میشود، مشاهده 3 شماره جدول در که همانگونه
مشموالنمردو13.4درصد،معادل48نفرازآنهازنهستند.ایننشانمیدهدکهمردان
سهمبسیارباالییازافرادازکارافتادۀناشیازکاردرصندوقبازنشستگیکشوریرادارند.

جدول شماره 3- جنس مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار

درصدمعتبر فراوانی جنس
86.6 310 مرد
13.4 48 زن
100 358 جمع

نمودار شماره 2- توزیع جنسی مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار

3-1-1. توزیع استانی مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار

همانگونهکهدرجدولشماره4مشاهدهمیشود،تمرکزمشموالنازکارافتادۀناشیازکار
دراستانتهراناست.درصدایندستهازمشموالندراستانتهران26.8درصدمعادل96
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نفراستکهباتوجهبهپایتختبودنتهران،چنینتوزیعیقابلانتظاراست.پسازاستان
تهران،استانفارسبا25نفر)7درصد(،استانخراسانرضویبا23نفر)6.4درصد(،استان
کرمانبا20نفر)5.6درصد(وآذربایجانشرقیبا17نفر)4.7درصد(بیشترینمشموالن
و قم شمالی، خراسان اردبیل، غربی، آذربایجان استانهای دادهاند. اختصاص خود به را

هرمزگان)هرکدام2نفرمعادل0.6درصد(کمترینتعدادمشموالنراداشتهاند.

جدول شماره 4- توزیع استانی مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار
درصد معتبرفراوانیاستاندرصد معتبرفراوانیاستان

257فارس174.7آذربایجانشرقی
61.7قزوین20.6آذربایجانغربی

20.6قم20.6اردبیل
51.4کردستان123.4اصفهان
205.6کرمان30.8البرز
123.4کرمانشاه123.4ایالم
113.1کهگیلویهوبویراحمد41.1بوشهر
113.1گلستان9626.8تهران

72گیالن102.8چهارمحالبختیاری
102.8لرستان41.1خراسانجنوبی
154.2مازندران236.4خراسانرضوی
72مرکزی20.6خراسانشمالی
20.6هرمزگان92.5خوزستان
174.7همدان41.1زنجان
51.4یزد41.1سمنان

358100مجموع102.8سیستانوبلوچستان
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نمودار شماره 3- توزیع استانی مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار

2-1. ویژگی  های شغلی مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار

دراینبخش،بهویژگیهایشغلیمشموالنازکارافتادۀناشیازکاردرچهاربخشپرداخته
شدهاست:دستگاه)وزارتخانهیامؤسسهدولتی(،رستۀشغلی،مدتخدمتومیزانحقوق

ازکارافتادگی.

1-2-1. دستگاه محل خدمت 

همانگونهکهدرجدولزیرمشاهدهمیشود،نزدیکبهیکچهارممشموالنازکارافتادۀ
در این نفر. 86 معادل درصد 24 هستند: کشاورزی جهاد وزارت شاغالن کار از ناشی
حالیاستکهبراساسآمارصندوقبازنشستگیکشوریدرپاییز1399،تنها5.18درصد
بازنشستگیکشوریذیلوزارتجهادکشاورزیقراردارند.1این ازحقوقبگیرانصندوق
تفاوتزیادبیننسبتکلیحقوقبگیرانذیلوزارتجهادکشاورزیدرصندوقبازنشستگی
این ازکارافتادۀآندراینصندوقنشانمیدهدکهشاغالن کشوریونسبتمشموالن
بازنشستگی صندوق در 1390 سال در عدیده مشکالت دلیل به کشاورزی جهان کارکنان بازنشستگی صندوق .1

کشوریادغامشد
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وزارتخانهبیشترازشاغالنسایردستگاههادرمعرضخطراتناشیازکارقراردارند.پس
ازآن،وزارتخانۀآموزشوپرورشبا20.9درصدمعادل75نفرقراردارد)کمیبیشتراز
یکپنجمایندستهازمشموالن(.براساسآمارپاییزسال99صندوقبازنشستگیکشوری،
60درصدازمستمریبگیرانصندوقبازنشستگیکشوریذیلاینوزارتخانهقراردارند.

پسازایندووزارتخانه،وزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیسومیندستگاهی
استکهبیشترینشاغالنازکارافتادۀآنذیلصندوقبازنشستگیقراردارند)17.9درصد
معادل64نفر(.نکتۀجالبایناستکهحدوداًهمیندرصد)17.4درصد(ازشاغالناین
وزارتخانهبینسالهای93تا971ذیلمادۀ)79(،افراِدازکارافتادۀغیرناشیازکاربودهاند
کهنشانمیدهددرصدازکارافتادگیناشیازکاروغیرناشیازکاربهطورتقریبیبههم
نزدیکاست.وزارتخانههایورزشوجوانان،صمتوامورخارجهبهترتیب0.6)2نفر(،

0.6)2نفر(و0.3)1نفر(کمتریندرصدرابهخوداختصاصدادهاند.

جدول شماره 5- توزیع دستگاهی مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار
درصد معتبرفراوانیدستگاه

7520.9آموزشوپرورش
123.4وزارتارتباطات

72وزارتاقتصادودارایی
10.3وزارتامورخارجه

6417.9وزارتبهداشتودرمان
8624جهادکشاورزی

113.1دادگستریوقوهقضائیه
236.4راهوشهرسازی
20.6وزارتصمت

72وزارتعلوموتحقیقات

1.بهگزارششماره55»ازکارافتادگیدرصندوقبازنشستگیکشوری«منتشرشدهدرسال1398مؤسسهراهبردهای
بازنشستگیصبامراجعهشود.
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درصد معتبرفراوانیدستگاه

205.6نهادریاستجمهوری
20.6ورزشوجوانان
133.6وزارترفاهوکار
308.4وزارتکشور

30.8سایر
358100جمعکل

نمودار شماره 4- توزیع دستگاهی مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار

2-2-1. رستۀ شغلی

مطابقجدولشماره6،رستۀخدماتی143نفرمعادل39.9درصدازمشموالنبیشترین
درصد،پسازآنرستۀاداریمالیبا108نفرمعادل30.2درصدرابهخوداختصاصدادهاند.
رستۀآموزشیوفرهنگیوفنیومهندسیهرکدامبا10.1درصددرردۀسومقراردارند.
کمترینمیزانمشموالنازکارافتادهمربوطبهرستۀشغلیقضاییواعضایهیئتعلمیبا
0.6درصداست.بایداشارهکردکهرستههایشغلیبهطورکاملباوزارتخانههامطابقت
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ندارند.برایمثال،برخیازتکنیسینهادروزارتبهداشتودرمانلزومًاذیلرستۀشغلی
بهداشتیودرمانیتعریفنشدهوذیلرستۀفنیومهندسیتعریفشدهاند.

جدول شماره 6- رستۀ شغلی مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار
درصد معتبرفراوانیرستۀ شغلی

3610.1آموزشیوفرهنگی
10830.2اداریمالی

318.7بهداشتیودرمانی
14339.9خدماتی

3610.1فنیومهندسی
20.6قضایی

20.6هیئتعلمی
358100جمعکل

نمودار شماره 5- رستۀ شغلی مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار
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3-2-1. مدت خدمت

بهدلیلپراکنشزیادمدتخدمتشاغالن،به6دستهتقسیمشدند.براساسجدولشماره
7،ازمجموعمشموالنازکارافتادۀناشیازکار،نزدیکبهیکچهارمشاغالنبین20تا25
سالبهسازمانمربوطهخدمتکردهاند)89نفراز358نفر(.22.6درصدمعادل81نفر15
تا20سال،21.8درصدمعادل78نفر10تا15سالو19.6درصدمعادل70ازمشموالن
کمتراز10سالسوابققابلاحتسابخدمتیداشتهاند.درنهایت،10.9درصدمعادل29
درصد25تا30سالوتنها1نفرمعادل0.3درصدباالتراز30سالسابقۀخدمتبودهاند.

جدول شماره 7- مدت خدمت مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار
درصد معتبرفراوانیمدت خدمت

7019.6)1(کمتراز10سال
7821.8)2(10تا15سال
8122.6)3(15تا20سال
8924.9)4(20تا25سال
3910.9)5(25تا30سال
10.3)6(30سالبهباال

358100مجموع
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نمودار شماره 6- مدت خدمت مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار

4-2-1. میزان پرداختی مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار

مشموالن از درصد 71.8 معادل نفر 257 نفر، 358 مجموع از ،8 شماره جدول براساس
حقوقازکارافتادگیبین4تا6میلیونتوماندریافتمیکنندکهبیشتریننسبترابهخود
از4 ازمشموالنحقوقیکمتر معادل16.8درصد نفر آن،60 از دادهاند.پس اختصاص
میلیونتوماندریافتمیکنند.درردۀسوم،35نفرمعادل9.8درصدازمشموالنحقوقی
بین6تا8میلیونتوماندریافتمیکنند.هیچکدامازاینمشموالنحقوقیبین10تا12

میلیوندریافتنمیکنند.

جدول شماره 8- میزان حقوق مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار
درصد معتبرفراوانیمیزان حقوق ازکارافتادگی

6016.8)1(کمتراز4میلیونتومان
25771.8)2(4تا6میلیونتومان
359.8)3(6تا8میلیونتومان
20.6)4(8تا10میلیونتومان
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درصد معتبرفراوانیمیزان حقوق ازکارافتادگی

)5(10تا12میلیونتومان
20.6)6(12تا15میلیونتومان
20.6)7(15تا20میلیونتومان
20.6)8(20میلیونتومانبهباال

358100مجموع

نمودار شماره 7- میزان حقوق مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار
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فوت ناشی از کار- 2

قرار بررسی بُعدجمعیتشناختیوشغلیمورد ازدو ازکار ناشی ویژگیهایفوتشدگان
میگیرند.ویژگیهایجمعیتشناختیشاملسن،جنسوتوزیعاستانیبودهوویژگیهای
به پرداختی میزان و خدمت مدت شغلی، رستۀ خدمت، محل دستگاه بر مشتمل شغلی

بازماندگاناینمشموالناست.

1-2. ویژگی  های جمعیت  شناختی فوت  شدگان ناشی از کار 

دراینبخش،ویژگیهایجمعیتشناختیفوتشدگانناشیازکارموردبررسیقرارمیگیرند
مستمریبگیرانصندوقبازنشستگیکشوریهستند.اینویژگیهایشاملسن،جنسو

توزیعاستانیاینمشموالنهستند.

1-1-2. سن فوت  شدگان ناشی از کار

همانگونهکهدرجدولزیرمشاهدهمیشود،سنایندستهازمشموالنبهچهاردستۀزیر50
سال،51تا60سال،60سالتا75سالو75سالبهباالترتقسیمشدهاست.برایناساس،
82.5درصد،معادل5410نفرمشموالنزیر50سال،15.3درصد،معادل1004نفر،51تا60
سال،2.2درصد،معادل144نفر،61تا75سالو13.7درصدو3نفرازمشموالنباالی75
سالهستد.ازاینرو،بیشترینمشموالندرردۀسنی51تا60سال)82.5درصد(وکمترین
آنهادرردۀسنیباالی75سالقراردارند.مجموعایندستهازمشموالن6561نفراست.

جدول شماره 9- سن فوت  شدگان ناشی از کار
درصد معتبرفراوانیسن

541082.5)1(زیر50سال
100415.3)2(51تا60سال
1442.2)3(61تا75سال
30)4(75بهباال

6561100مجموع
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نمودار شماره 8- سن فوت  شدگان ناشی از کار

جدول شماره 10- آماره  های مربوط به سن فوت  شدگان ناشی از کار
آماره  های مربوط به سن فوت  شدگان ناشی از کار

41.86میانگین
42میانه
46نما

17کمترینمقدار
81بیشترینمقدار

6561تعدادمقادیرمعتبر

2-1-2. جنس فوت  شدگان ناشی از کار

همانگونهکهدرجدولزیرمشاهدهمیشود،97.1درصد،معادل6371نفرازاینمشموالن
مردو2.9درصد،معادل190نفرازآنهازنهستند.ایننشانمیدهدکهمردانسهمبسیار

باالییازفوتشدگانناشیازکارطبقمادۀ)80(قانوناستخدامکشوریرادارند.
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جدول شماره 11- جنس فوت  شدگان ناشی از کار
درصد معتبر فراوانی جنس

97.1 6371 مرد
2.9 190 زن
100 6561 جمع

نمودار شماره 9- جنس فوت  شدگان ناشی از کار

3-1-2. توزیع استانی فوت  شدگان ناشی از کار 

در کار از ناشی فوتشدگان تمرکز میشود، مشاهده 12 شماره جدول در که همانگونه
استانتهراناست.درصدایندستهازمشموالندراستانتهران18.3درصدمعادل1200
نفراستکهباتوجهبهپایتختبودنتهران،چنینتوزیعیقابلانتظاراست.پسازاستان
تهران،استانکرمانبا2548نفرمعادل8.4درصد،استانفارسبا475نفر7.2درصد،
استانخراسانرضویبا354نفر5.4درصد،استاناصفهانبا328نفرمعادل5درصدو
خوزستانبا324نفر4.9درصدبیشترینمشموالنرابهخوداختصاصدادهاند.استانهای
هرمزگانبا76نفرمعادل1.2درصد،قمبا38نفرمعادل0.6درصدوخراسانشمالیبا27

نفرمعادل0.4درصدکمترینمیزانرابهخوداختصاصدادهاند.
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جدول شماره 12- توزیع استانی فوت  شدگان ناشی از کار
درصد معتبرفراوانیاستاندرصد معتبرفراوانیاستان

4757.2فارس2754.2آذربایجانشرقی
771.2قزوین2163.3آذربایجانغربی

380.6قم851.3اردبیل
1251.9کردستان3285اصفهان
5488.4کرمان1011.5البرز
2243.4کرمانشاه841.3ایالم
801.2کهگیلویهوبویراحمد781.2بوشهر
1512.3گلستان120018.3تهران

2093.2گیالن941.4چهارمحالبختیاری
1652.5لرستان620.9خراسانجنوبی
3805.8مازندران3545.4خراسانرضوی
1372.1مرکزی270.4خراسانشمالی
761.2هرمزگان3244.9خوزستان
1762.7همدان1091.7زنجان
701.1یزد1332سمنان

6561100مجموع1602.4سیستانوبلوچستان
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نمودار شماره 10- توزیع استانی فوت  شدگان ناشی از کار

2-2. ویژگی  های شغلی
1-2-2. دستگاه محل خدمت فوت  شدگان ناشی از کار 

همانگونهدرجدولپایینمشاهدهمیشود،نزدیکبهیکسومفوتشدگانناشیازکاراز
شاغالنوزارتآموزشوپرورشهستندکهبیشتریننسبتمشموالنرابهخوداختصاص
دادهاند.البتهنزدیکبه60درصدورودیبهصندوقبازنشستگیکشوریازشاغالنآموزش
وپرورشهستند،بااینحالبهدلیلنوعشغلدراینوزارتخانهکهباخطراتکمتریهمراه
است،طبیعیاستکهنسبتفوتشدگانناشیازکارومستمریبگیرانیکساننخواهدبود.
پسازآن،وزارتجهادکشاورزیقرارداردکهنزدیکبه22.1درصدازفوتشدگانناشیازکار
رابهخوداختصاصمیدهد.ایندرحالیاستکهبراساسآمارپاییزسال99،تنها5.18درصد
ازمستمریبگیرانصندوقبازنشستگیکشوریمربوطبهکارکنانجهادکشاورزیاست.این
دادههانشانمیدهدکهکارکناناینوزارتخانهنسبتبهسایرسازمانهادرمعرضبیشترین
خطراتقراردارند.شاغالنوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیوراهوشهرسازیبه

ترتیبدرردههایبعدیبا11.8و10.8درصدقراردارند.
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جدول شماره 13- دستگاه محل خدمت فوت  شدگان ناشی از کار
درصد معتبرفراوانیدستگاه

183828وزارتآموزشوپرورش
2273.5وزارتارتباطات
380.6وزارتارشاد

1442.2وزارتاقتصادودارایی
220.3وزارتامورخارجه

77411.8وزارتبهداشتودرمان
144822.1وزارتجهادکشاورزی
70910.8وزارتراهوشهرسازی
1251.9نهادریاستجمهوری

981.5شهرداریها
831.3وزارتصمت
1622.5وزارتعلوم

1732.6قوهقضائیهودادگستری
1842.8وزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی

2343.6وزارتکشور
1191.8وزارتنیرو

440.7وزارتورزشوجوانان
1251.9سایر
6561100مجموع
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نمودار شماره 11- دستگاه محل خدمت فوت  شدگان ناشی از کار

2-2-2. رسته شغلی

همانگونهکهدرجدولشماره14مشاهدهمیشود،بیشتریندرصدفوتشدگانناشیاز
کارمربوطبهرستۀشغلیاداریمالیاست:2287معادل34.9درصدازکلفوتشدگان.در
ردۀبعدیرستۀخدماتیقرارداردکه30.6درصدازکلفوتشدگانناشیازکارراشامل
میشود.سومینردهمربوطبهرستۀآموزشیوفرهنگیاستکهسهمآنها18.7درصداز
مجموعفوتشدگانناشیازکاراست.مطابقانتظاراعضایهیئتعلمیورستۀقضایی

کمتریندرصدفوتشدهرادارند:بهترتیب،3.3و0.8درصد.
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جدول شماره 14- رستۀ شغلی فوت  شدگان ناشی از کار
درصد معتبرفراوانیرسته شغلی

122418.7آموزشیوفرهنگی
228734.9اداریمالی
200830.6خدماتی

3605.5بهداشتیدرمانی
5448.3فنیومهندسی

520.8قضایی
861.3هیئتعلمی
6561100مجموع

نمودار شماره 12- رستۀ شغلی فوت  شدگان ناشی از کار
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3-2-2. مدت خدمت فوت  شدگان ناشی از کار

مانندمشموالنازکارافتادۀناشیازکار،دراینقسمتبهدلیلپراکنشزیادمدتخدمت
یکچهارم به نزدیک ،15 شماره جدول براساس شدند. تقسیم دسته 6 به فوتشدگان،
از10سالسابقۀخدمتیداشتهاند:1645نفرمعادل24.8درصد.پس فوتشدگانکمتر
ازکاردارایسابقۀخدمتی15 ناشی ازفوتشدگان نفرمعادل22.6درصد ازآن،1485
تا20سالبودهاند.19.4درصدازفوتشدگان20تا25سالو19.3درصدنیز10تا15
سالبهسازمانمربوطهخدمتکردهاند.11.5درصدازآنهابین25تا30سالوکمترین
فوتشدگانباالتراز30سالسابقۀخدمتیداشتهاند:155نفرمعادل2.4درصدباالی30

سالسابقۀخدمتدارند.

جدول شماره 15- مدت خدمت فوت  شدگان ناشی از کار
درصد معتبرفراوانیمدت خدمت

164524.8)1(کمتراز10سال
126319.3)2(10تا15سال
148522.6)3(15تا20سال
127619.4)4(20تا25سال
75711.5)5(25تا30سال
1552.4)6(30سالبهباال
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نمودار شماره 13- مدت خدمت فوت  شدگان ناشی از کار

4-2-2. میزان پرداختی فوت  شدگان ناشی از کار

براساسجدولشماره4673،16نفرمعادل71.2درصدمیزانحقوقبین4تا6میلیون
تومانبهبازماندگانآنهاتعلقمیگیردکهبیشتریندرصدرابهخوداختصاصدادهاست.
پسازآن،1148نفرمعادل17.5درصدازفوتشدگانناشیازکارقرارداردکهحقوقی
کمتراز4میلیونتومانبهبازماندگانآنهاتعلقمیگیرد.به8.9درصدمعادل582نفراز
آنهاحقوق6تا8میلیونتعلقدارد.کمتریننسبتمربوطبه6نفرمعادل0.1درصداست

کهحقوقباالی20میلیونتومانبهآنهاتعلقدارد.

جدول شماره 16- میزان حقوق فوت  شدگان ناشی از کار
درصد معتبرفراوانیمیزان حقوق

114817.5)1(کمتراز4میلیونتومان
467371.2)2(4تا6میلیونتومان
5828.9)3(6تا8میلیونتومان
220.3)4(8تا10میلیونتومان
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درصد معتبرفراوانیمیزان حقوق

190.3)5(10تا12میلیونتومان
560.9)6(12تا15میلیونتومان
550.8)7(15تا20میلیونتومان
60.1)8(20میلیونبهباال
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نمودار شماره 14- میزان حقوق فوت  شدگان ناشی از کار
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جمع  بندی

فوتشدۀ و ازکارافتاده مشموالن ویژگیهای بررسی به تا است آن پی در حاضر مطالعۀ
ناشیازکاردرصندوقبازنشستگیکشوریبپردازد.ویژگیهایهرکدامازایندودستهدر
دوبُعدشناساییشدهاند:ویژگیهایجمعیتشناختیوویژگیهایشغلی.براساسیافتهها
از ازکار،سن50درصد ناشی ازکارافتادۀ دربخشویژگیهایجمعیتشناسیمشموالن
مشموالنازکارافتادۀناشیازکاربین61تا75سالومیانگینسنیآنها48.58سالاست.
کمترینسنآنها36سالوبیشترین94بودهاست.مردان86.6درصدوزنان13.4درصد
ازمشموالنازکارافتادۀناشیازکارراتشکیلمیدهند.ازنظرتوزیعاستانی،تهرانبیشترین
درصدبا26.8درصد،پسازآنفارسبا7درصدوخراسانرضویبا6.4درصدقراردارند.
اردبیل،خراسانشمالی،قموهرمزگانکمتریندرصد)0.2 آذربایجانغربی، استان پنج

درصد(رابهخوداختصاصدادهاند.
براساسیافتههادربخشویژگیهایشغلیمشموالنازکارافتادۀناشیازکار،باوجودی
را بازنشستگی صندوق مستمریبگیران مجموع از درصد 5.18 تنها کشاورزی جهاد که
تشکیلمیدهد،نزدیکبهیکچهارمازکلمشموالنازکارافتادۀناشیازکاررادرصندوق
بهخوداختصاصدادهاست.نزدیکبه40درصدازمجموعمشموالنازکارافتادۀناشیاز
کاردرصندوقبازنشستگیکشوریدرزماناشتغالجزورستۀخدماتیبودهاند.همچنین،
تا25سال،22.6درصد بین20 کار از ناشی ازکارافتادۀ بهیکچهارممشموالن نزدیک
بین15تا20سال،21.8درصدبین10تا15سال،19.6درصدکمتراز10سالو10.9
درصد25تا30سالخدمتقابلاحتسابداشتهاند.ازلحاظمیزانپرداختی،71درصداز
مشموالنازکارافتادۀناشیازکارپرداختیبین4تا6میلیونتوماندریافتمیکنند.16.8
تومان میلیون تا8 بین6 و9.8درصد تومان میلیون از4 پرداختیکمتر آنها از درصد

دریافتمیکنند.
از ناشی یافتههادربخشویژگیهایجمعیتشناختیفوتشدگان براساس همچنین،
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کار،سن82.5درصدازفوتشدگانزیر50سال،15.3درصددارایسنین51تا60سالو
2.2درصددارایسنین61تا75سالداشتهاند.مردان97.1درصدازکلفوتشدگانناشی
ازکارراتشکیلمیدهند.ازمنظرتوزیعاستانی،18.3درصدازفوتشدگانناشیازکاردر
تهران،8.4درصددراستانکرمان،7.2درصددراستانفارس،5.4درصددراستانخراسان
استانهای داشتهاند. قرار خوزستان استان در درصد 4.9 و اصفهان در درصد 5 رضوی،
هرمزگانبا1.2درصد،قمبا0.6درصدوخراسانشمالیبا0.4درصدکمترینمیزانرابه

خوداختصاصدادهاند.
دربخشهایشغلیفوتشدگانناشیازکار،نزدیکبهیکسومفوتشدگانناشیاز
کارازشاغالنوزارتآموزشوپرورشبودهاند.پسازآن،وزارتجهادکشاورزیقراردارد
کهنزدیکبه22.1درصدازفوتشدگانناشیازکاررابهخوداختصاصمیدهد.رستۀ
شغلیاداریمالیبا34.9درصدبیشترینفوتشدگانناشیازکاررابهخوداختصاصدادهاند.
درردۀبعدیرستۀخدماتیقرارداردکه30.6درصدازکلفوتشدگانناشیازکارراشامل
میشود.سومینردهمربوطبهرستۀآموزشیوفرهنگیاستکهسهمآنها18.7درصداز
مجموعفوتشدگانناشیازکاراست.نزدیکبهیکچهارم)24.8درصد(فوتشدگانناشی
ازکارکمتراز10سالسابقۀخدمتیداشتهاند.22.6درصدازفوتشدگانناشیازکاردارای
سابقۀخدمتی15تا20سالبودهاند.19.4درصدازفوتشدگان20تا25سالو19.3درصد
نیز10تا15سالبهسازمانمربوطهخدمتکردهاند.11.5درصدازآنهابین25تا30سال
وکمترینفوتشدگانباالتراز30سالسابقۀخدمتیداشتهاند)2.4درصد(.درنهایت،به
بازماندگان71.2درصدازفوتشدگانناشیازکارپرداختیبین4تا6میلیونتومان،17.5
درصدآنهاکمتراز4میلیونتومان،8.9درصدآنها6تا8میلیونتومانپرداختمیشود.

درحدود0.1درصدازبازماندگان،حقوقباالی20میلیونتوماندریافتمیکنند.
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