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خالصه مدیریتی
ویژگیهای جمعیتشناختی مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار صندوق بازنشستگی کشوری:

● ●سن :سن  50درصد از مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار بین  61تا  75سال و
میانگین سنی آنها  48.58سال است .کمترین سن آنها  36سال و بیشترین 94

بوده است.

● ● جنس :مردان  86.6درصد و زنان  13.4درصد از مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار
را تشکیل میدهند.

● ●توزیع استانی :از منظر پراکندگی استانی ،تهران بیشترین درصد با  26.8درصد،
پس از آن فارس با  7درصد و خراسان رضوی با  6.4درصد قرار دارند .پنج استان
آذربایجان غربی ،اردبیل ،خراسان شمالی ،قم و هرمزگان کمترین درصد (0.2

درصد) را به خود اختصاص دادهاند.

ویژگیهای شغلی مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار صندوق بازنشستگی کشوری:

● ●دستگاه محل خدمت :با وجودی که جهاد کشاورزی تنها  5.18درصد از مجموع
مستمریبگیران صندوق بازنشستگی را تشکیل میدهد ،نزدیک به یکچهارم از

کل مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار را در صندوق به خود اختصاص داده است.

● ●رستۀ شغلی :نزدیک به  40درصد از مجموع مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار در
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صندوق بازنشستگی کشوری در زمان اشتغال جزو رستۀ خدماتی بودهاند .رستۀ
هیئت علمی و قضایی کمترین درصد ( )0.6را به خود اختصاص دادهاند.

● ●مدت خدمت :نزدیک به یکچهارم مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار بین  20تا 25

سال 22.6 ،درصد بین  15تا  20سال 21.8 ،درصد بین  10تا  15سال 19.6 ،درصد
کمتر از  10سال و  10.9درصد  25تا  30سال خدمت قابل احتساب داشتهاند.

● ●میزان پرداختی 71.8 :درصد از مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار پرداختی بین  4تا
 6میلیون تومان دریافت میکنند 16.8 .درصد از آنها پرداختی کمتر از  4میلیون
تومان و  9.8درصد بین  6تا  8میلیون تومان دریافت میکنند.

ویژگیهای جمعیتشناختی فوتشدگان ناشی از کار صندوق بازنشستگی کشوری:

● ●سن :سن  82.5درصد از فوتشدگان زیر  50سال 15.3 ،درصد دارای سنین  51تا
 60سال و  2.2درصد دارای سنین  61تا  75سال داشتهاند.

● ●جنس :مردان  97.1درصد و زنان  2.9درصد از فوتشدگان ناشی از کار را تشکیل
میدهند.

● ●توزیع استانی 18.3 :درصد از فوتشدگان ناشی از کار در تهران 8.4 ،درصد در استان
کرمان 7.2 ،درصد در استان فارس 5.4 ،درصد در استان خراسان رضوی 5 ،درصد

در اصفهان و  4.9درصد در استان خوزستان قرار داشتهاند .استانهای هرمزگان با
 1.2درصد ،قم با  0.6درصد و خراسان شمالی با  0.4درصد کمترین میزان را به

خود اختصاص دادهاند.

ویژگیهای شغلی فوتشدگان ناشی از کار صندوق بازنشستگی کشوری:

● ●دستگاه محل خدمت :نزدیک به یکسوم فوتشدگان ناشی از کار از شاغالن
وزارت آموزش و پرورش بودهاند .پس از آن ،وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد که
نزدیک به  22.1درصد از فوتشدگان ناشی از کار را به خود اختصاص میدهد .این

در حالی است که براساس آمار پاییز سال  ،99تنها  5.18درصد از مستمریبگیران
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صندوق بازنشستگی کشوری مربوط به کارکنان جهاد کشاورزی است .شاغالن
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و راه و شهرسازی به ترتیب در ردههای
بعدی با  11.8و  10.8درصد قرار دارند.

● ●رستۀ شغلی :رستۀ شغلی اداریمالی با  34.9درصد بیشترین فوتشدگان ناشی از
کار را به خود اختصاص دادهاند .در ردۀ بعدی رستۀ خدماتی قرار دارد که 30.6

درصد از کل فوتشدگان ناشی از کار را شامل میشود .سومین رده مربوط به رستۀ
آموزشی و فرهنگی است که سهم آنها  18.7درصد از مجموع فوتشدگان ناشی
از کار است.

● ●مدت خدمت :نزدیک به یکچهارم فوتشدگان ناشی از کار کمتر از  10سال سابقۀ
خدمتی داشتهاند ( 24.8درصد) .پس از آن 22.6 ،درصد از فوتشدگان ناشی از کار
دارای سابقۀ خدمتی  15تا  20سال بودهاند 19.4 .درصد از فوتشدگان  20تا 25
سال و  19.3درصد نیز  10تا  15سال به سازمان مربوطه خدمت کردهاند11.5 .

درصد از آنها بین  25تا  30سال و کمترین فوتشدگان باالتر از  30سال سابقۀ
خدمتی داشتهاند ( 2.4درصد).

● ●میزان پرداختی :به بازماندگان  71.2درصد از فوتشدگان ناشی از کار پرداختی بین
 4تا  6میلیون تومان 17.5 ،درصد آنها کمتر از  4میلیون تومان 8.9 ،درصد آنها 6

تا  8میلیون تومان پرداخت میشود .در حدود  0.1درصد از بازماندگان ،حقوق باالی

 20میلیون تومان دریافت میکنند.

1

مقدمه

ازکارافتادگی اصو ًال به زوال یا کاهش قدرت درآمدزایی منجر میشود .این امر عالوه بر
مشکالت روحی که به شخص از کارافتاده وارد میسازد ،لطمات جبرانناپذیری به افراد

تحت تکفل وی نیز وارد میآورد .از طرفی ،نیروی کار و نیروی انسانی جزو سرمایههای یک
کشور است و حمایت از آن نباید منحصر به دوره سالمت و تولید باشد .بیمهشده ازکارافتاده
به بیمهشدهای اطالق میشود که به علت ابتال به بیماری 1یا در اثر حادثه ناشی یا غیر ناشی

از کار توانایی کار کردن خویش را به طور کلی یا جزئی از دست میدهد و در نتیجه درآمد
ناشی از اشتغال وی قطع یا کم میشود.

از کارافتادگی ممکن است کلی باشد یا جزئی .طبق بند « »13ماده ( )2قانون تأمین اجتماعی،

«ازکارفتادگی کلی عبارت است از کاهش قدرت کار بیم هشده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار

کسوم از درآمد قبلی خود را به دست آورد» .همچنین ،براساس بند
سابق یا کار دیگری بیش از ی 
« »14همین ماده« ،ازکارافتادگی جزئی عبارت است از کاهش قدرت کار بیم هشده به نحوی که با
اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد».

در مواد ( )79و ( )80قانون استخدام کشوری ،به حمایتهای مربوط به ازکارافتادگی

پرداخته شده است .ماده ( )79ناظر بر ازکارافتادگی غیرناشی از کار است« :هرگاه مستخدم
  .1طبق بند « »7ماده ( )2قانون تأمین اجتماعی« ،بیماری ،وضع غیرعادی یا روحی است که انجام خدمات درمانی
را ایجاب میکند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار میشود یا اینکه موجب هر دو در آن واحد میگردد».
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رسمی علیل یا به علت حادثهای ناقص شود به نحوی که از کار کردن باز بماند حقوق
وظیفهای برابر با یکسیام متوسط حقوق ضربدر سنوات خدمت دریافت خواهد کرد مشروط
به اینکه از متوسط حقوق او تجاوز نکند».

ماده ( )80قانون استخدام کشوری به حوادث ناشی از کار میپردازد« :هرگاه مستخدم

رسمی به علت حادثه ناشی از کار یا به سبب انجام وظیفه علیل یا ناقص شود به نحوی که

از کار کردن باز بماند تمام حقوق و تفاوت تطبیق و فوقالعاده شغل او به عنوان حقوق وظیفه
در مورد وی برقرار میگردد» .تبصره این ماده میگوید« :در صورتی که مستخدم موضوع این
ماده فوت شود نصف حقوق او با رعایت شرایط مقرر به وراث قانونی وی تعلق میگیرد ولی
اگر فوت او در اثر همان حادثه باشد مقررات ماده ( )83این قانون دربارۀ وراث قانونی اجراء

خواهد شد» .در ماده ( )83آمده است« :هر گاه مستخدم رسمی به سبب انجام وظیفه فوت
شود تمام متوسط حقوق او به عنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد».
این گزارش مبتنی بر دادههای صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص مشموالن

ازکارافتاده و فوت ناشی از کار انجام گرفته شده است .از این رو ،گزارش نیز در دو بخش مجزا

شده است .بخش اول مربوط به ویژگیهای جمعیتشناختی و ویژگیهای شغلی مشموالن

ازکارافتادۀ ناشی از کار و بخش دوم مربوط به همین ویژگیها در خصوص فوتشدگان ناشی

از کار است .الزم به ذکر است که این دادهها براساس سال اتفاق حوادث ناشی از کار ثبت
نشده و همچنین علت حادثۀ ناشی از کار ذکر نشده است.
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1-1ازکارافتادگی ناشی از کار
ویژگیهای مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار از دو بُعد جمعیتشناختی و شغلی مورد
بررسی قرار میگیرند .ویژگیهای جمعیتشناختی شامل سن ،جنس و توزیع استانی بوده

و ویژگیهای شغلی مشتمل بر دستگاه محل خدمت ،رستۀ شغلی ،مدت خدمت و میزان
پرداختی به این مشموالن است.

 .1-1ویژگیهای جمعیتشناختی مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار

در این بخش ،ویژگیهای جمعیتشناختی مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار مورد بررسی قرار
میگیرند مستمریبگیران صندوق بازنشستگی کشوری هستند .این ویژگیهای شامل سن،
جنس و توزیع استانی این مشموالن هستند.

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

همانگونه که در جدول شماره  1مشاهده میشود ،سن این دسته از مشموالن به چهار دستۀ
زیر  50سال 51 ،تا  60سال 60 ،سال تا  75سال و  75سال به باالتر تقسیم شده است .بر

این اساس 6.1 ،درصد معادل  22نفر مشموالن زیر  50سال؛  30.2درصد معادل  108نفر 51

تا  60سال؛  50درصد معادل  179نفر  61تا  75سال و  13.7درصد معادل  49نفر مشموالن
باالی  75سال هستد .از این رو ،بیشترین مشموالن در ردۀ سنی  51تا  60سال ( 50درصد) و
کمترین آنها در ردۀ سنی زیر  50سال ( 6.1درصد) قرار دارند .مجموع این دسته از مشموالن

 358نفر است .همچنین ،کمترین سن در بین این مشموالن  36سال و بیشترین آن  94سال

است .میانگین سنی آنها  48.58سال و میانۀ سنی آنها  63سال است .باید اشاره کرد که
معیار سن در اینجا ،سن فعلی مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار است.
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جدول شماره  -1سن مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار
سن

( )1زیر  50سال
( 51 )2تا  60سال
( 61 )3تا  75سال
( 75 )4به باال
مجموع

درصد معتبر

فراوانی

6.1
30.2
50
13.7
100

22
108
179
49
358

نمودار شمار  -1سن مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار

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

میانگین

64.58

نما

66

میانه

ک مترین مقدار

بیشترین مقدار

تعداد مقادیر معتبر

63
36
94

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

همانگونه که در جدول شماره  3مشاهده میشود 86.6 ،درصد ،معادل  310نفر از این
مشموالن مرد و  13.4درصد ،معادل  48نفر از آنها زن هستند .این نشان میدهد که مردان
سهم بسیار باالیی از افراد ازکارافتادۀ ناشی از کار در صندوق بازنشستگی کشوری را دارند.
جدول شماره  -3جنس مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار

جنس

فراوانی

درصد معتبر

زن

48

13.4

مرد

جمع

310
358

86.6
100

نمودار شماره  -2توزیع جنسی مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار

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

همانگونه که در جدول شماره  4مشاهده میشود ،تمرکز مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار

در استان تهران است .درصد این دسته از مشموالن در استان تهران  26.8درصد معادل 96
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نفر است که با توجه به پایتخت بودن تهران ،چنین توزیعی قابلانتظار است .پس از استان

تهران ،استان فارس با  25نفر ( 7درصد) ،استان خراسان رضوی با  23نفر ( 6.4درصد) ،استان
کرمان با  20نفر ( 5.6درصد) و آذربایجان شرقی با  17نفر ( 4.7درصد) بیشترین مشموالن
را به خود اختصاص دادهاند .استانهای آذربایجان غربی ،اردبیل ،خراسان شمالی ،قم و

هرمزگان (هر کدام  2نفر معادل  0.6درصد) کمترین تعداد مشموالن را داشتهاند  .
جدول شماره  -4توزیع استانی مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار
استان

فراوانی

درصد معتبر

استان

فراوانی

درصد معتبر

آذربایجان شرقی

17

4.7

فارس

25

7

اردبیل

2

0.6

قم

2

0.6

0.8

کرمان

آذربایجان غربی

2

0.6

قزوین

6

کردستان

5

کرمانشاه

12

اصفهان

12

3.4

ایالم

12

3.4

96

26.8

گلستان

4

1.1

لرستان

البرز

3

بوشهر

4

چهارمحالبختیاری

10

خراسان رضوی

23

6.4

خوزستان

9

2.5

تهران

خراسان جنوبی

خراسان شمالی
زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

2
4
4

10

1.1
2.8

0.6

1.4

20

5.6

کهگیلویه و بویراحمد

11

3.1

گیالن

7

11

7

هرمزگان
یزد

5

2.8

مجموع

2

2

2

1.1

3.1

10

مازندران
مرکزی

3.4

2.8

15

همدان

1.1

1.7

4.2
0.6

17

4.7

358

100

1.4
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نمودار شماره  -3توزیع استانی مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار

 .1-2ویژگیهای شغلی مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار

در این بخش ،به ویژگیهای شغلی مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار در چهار بخش پرداخته

شده است :دستگاه (وزارتخانه یا مؤسسه دولتی) ،رستۀ شغلی ،مدت خدمت و میزان حقوق
ازکارافتادگی.

 .1-2-1دستگاه محل خدمت

همانگونه که در جدول زیر مشاهده میشود ،نزدیک به یک چهارم مشموالن ازکارافتادۀ
ناشی از کار شاغالن وزارت جهاد کشاورزی هستند 24 :درصد معادل  86نفر .این در

حالی است که براساس آمار صندوق بازنشستگی کشوری در پاییز  ،1399تنها  5.18درصد
از حقوقبگیران صندوق بازنشستگی کشوری ذیل وزارت جهاد کشاورزی قرار دارند 1.این

تفاوت زیاد بین نسبت کلی حقوقبگیران ذیل وزارت جهاد کشاورزی در صندوق بازنشستگی
کشوری و نسبت مشموالن ازکارافتادۀ آن در این صندوق نشان میدهد که شاغالن این
 .1صندوق بازنشستگی کارکنان جهان کشاورزی به دلیل مشکالت عدیده در سال  1390در صندوق بازنشستگی
کشوری ادغام شد
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وزارتخانه بیشتر از شاغالن سایر دستگاهها در معرض خطرات ناشی از کار قرار دارند .پس

از آن ،وزارتخانۀ آموزش و پرورش با  20.9درصد معادل  75نفر قرار دارد (کمی بیشتر از

یک پنجم این دسته از مشموالن) .براساس آمار پاییز سال  99صندوق بازنشستگی کشوری،
 60درصد از مستمریبگیران صندوق بازنشستگی کشوری ذیل این وزارتخانه قرار دارند.

پس از این دو وزارتخانه ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی سومین دستگاهی

است که بیشترین شاغالن ازکارافتادۀ آن ذیل صندوق بازنشستگی قرار دارند ( 17.9درصد
معادل  64نفر) .نکتۀ جالب این است که حدوداً همین درصد ( 17.4درصد) از شاغالن این
وزارتخانه بین سالهای  93تا  971ذیل مادۀ ( ،)79افرا ِد ازکارافتادۀ غیرناشی از کار بودهاند

که نشان میدهد درصد از کارافتادگی ناشی از کار و غیرناشی از کار به طور تقریبی به هم
نزدیک است .وزارتخانههای ورزش و جوانان ،صمت و امور خارجه به ترتیب  2( 0.6نفر)،
 2( 0.6نفر) و  1( 0.3نفر) کمترین درصد را به خود اختصاص دادهاند.

جدول شماره  -5توزیع دستگاهی مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار
دستگاه

فراوانی

درصد معتبر

آموزش و پرورش

75

20.9

وزارت اقتصاد و دارایی

7

2

وزارت بهداشت و درمان

64

17.9

دادگستری و قوه قضائیه

11

3.1

وزارت صمت

2

وزارت ارتباطات

وزارت امور خارجه
جهاد کشاورزی

راه و شهرسازی

وزارت علوم و تحقیقات

12
1

86
23
7

3.4
0.3
24

6.4
0.6
2

 .1به گزارش شماره « 55ازکارافتادگی در صندوق بازنشستگی کشوری» منتشر شده در سال  1398مؤسسه راهبردهای
بازنشستگی صبا مراجعه شود.
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دستگاه

فراوانی

درصد معتبر

نهاد ریاست جمهوری

20

5.6

وزارت رفاه و کار

13

3.6

سایر

3

0.8

ورزش و جوانان
وزارت کشور
جمع کل

2

30
358

0.6
8.4
100

نمودار شماره  -4توزیع دستگاهی مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار

 .1-2-2رستۀ شغلی

مطابق جدول شماره  ،6رستۀ خدماتی  143نفر معادل  39.9درصد از مشموالن بیشترین

درصد ،پس از آن رستۀ اداریمالی با  108نفر معادل  30.2درصد را به خود اختصاص دادهاند.

رستۀ آموزشی و فرهنگی و فنی و مهندسی هر کدام با  10.1درصد در ردۀ سوم قرار دارند.
کمترین میزان مشموالن از کارافتاده مربوط به رستۀ شغلی قضایی و اعضای هیئت علمی با
 0.6درصد است .باید اشاره کرد که رستههای شغلی به طور کامل با وزارتخانهها مطابقت
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ندارند .برای مثال ،برخی از تکنیسینها در وزارت بهداشت و درمان لزوم ًا ذیل رستۀ شغلی
بهداشتی و درمانی تعریف نشده و ذیل رستۀ فنی و مهندسی تعریف شدهاند.
جدول شماره  -6رستۀ شغلی مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار
رستۀ شغلی

فراوانی

درصد معتبر

آموزشی و فرهنگی

36

10.1

بهداشتی و درمانی

31

فنی و مهندسی

36

هیئت علمی

2

اداری مالی
خدماتی
قضایی

جمع کل

108

30.2

143

39.9

2

0.6

358

8.7

10.1
0.6

100

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

به دلیل پراکنش زیاد مدت خدمت شاغالن ،به  6دسته تقسیم شدند .براساس جدول شماره

 ،7از مجموع مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار ،نزدیک به یک چهارم شاغالن بین  20تا 25

سال به سازمان مربوطه خدمت کردهاند (  89نفر از  358نفر) 22.6 .درصد معادل  81نفر 15

تا  20سال 21.8 ،درصد معادل  78نفر  10تا  15سال و  19.6درصد معادل  70از مشموالن

کمتر از  10سال سوابق قابل احتساب خدمتی داشتهاند .در نهایت 10.9 ،درصد معادل 29
درصد  25تا  30سال و تنها  1نفر معادل  0.3درصد باالتر از  30سال سابقۀ خدمت بودهاند.
جدول شماره  -7مدت خدمت مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار
مدت خدمت

فراوانی

درصد معتبر

( )1کمتر از  10سال

70

19.6

( 15 )3تا  20سال

81

22.6

( 10 )2تا  15سال
( 20 )4تا  25سال
( 25 )5تا  30سال

( 30 )6سال به باال
مجموع

78
89
39
1

358

21.8
24.9
10.9
0.3

100
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نمودار شماره  -6مدت خدمت مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار

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

براساس جدول شماره  ،8از مجموع  358نفر 257 ،نفر معادل  71.8درصد از مشموالن

حقوق ازکارافتادگی بین  4تا  6میلیون تومان دریافت میکنند که بیشترین نسبت را به خود

اختصاص دادهاند .پس از آن 60 ،نفر معادل  16.8درصد از مشموالن حقوقی کمتر از 4

میلیون تومان دریافت میکنند .در ردۀ سوم 35 ،نفر معادل  9.8درصد از مشموالن حقوقی

بین  6تا  8میلیون تومان دریافت میکنند .هیچ کدام از این مشموالن حقوقی بین  10تا 12
میلیون دریافت نمیکنند.

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

فراوانی

درصد معتبر

( )1کمتر از  4میلیون تومان

60

16.8

( 6 )3تا  8میلیون تومان

35

( 4 )2تا  6میلیون تومان

( 8 )4تا  10میلیون تومان

257

71.8

2

0.6

9.8
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میزان حقوق ازکارافتادگی

( 10 )5تا  12میلیون تومان
( 12 )6تا  15میلیون تومان
( 15 )7تا  20میلیون تومان

( 20 )8میلیون تومان به باال
مجموع

فراوانی

درصد معتبر

2

0.6

2

0.6

2
358

0.6
100

نمودار شماره  -7میزان حقوق مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار
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2-2فوت ناشی از کار
ویژگیهای فوتشدگان ناشی از کار از دو بُعد جمعیتشناختی و شغلی مورد بررسی قرار
میگیرند .ویژگیهای جمعیتشناختی شامل سن ،جنس و توزیع استانی بوده و ویژگیهای

شغلی مشتمل بر دستگاه محل خدمت ،رستۀ شغلی ،مدت خدمت و میزان پرداختی به
بازماندگان این مشموالن است.

 .2-1ویژگیهای جمعیتشناختی فوتشدگان ناشی از کار

در این بخش ،ویژگیهای جمعیتشناختی فوتشدگان ناشی از کار مورد بررسی قرار میگیرند

مستمریبگیران صندوق بازنشستگی کشوری هستند .این ویژگیهای شامل سن ،جنس و
توزیع استانی این مشموالن هستند.

 .2-1-1سن فوتشدگان ناشی از کار

یشود ،سن این دسته از مشموالن به چهار دستۀ زیر 50
نگونه که در جدول زیر مشاهده م 
هما 

سال 51 ،تا  60سال 60 ،سال تا  75سال و  75سال به باالتر تقسیم شده است .بر این اساس،
 82.5درصد ،معادل  5410نفر مشموالن زیر  50سال 15.3 ،درصد ،معادل  1004نفر 51 ،تا 60

سال 2.2 ،درصد ،معادل  144نفر 61 ،تا  75سال و  13.7درصد و  3نفر از مشموالن باالی 75

سال هستد .از این رو ،بیشترین مشموالن در ردۀ سنی  51تا  60سال ( 82.5درصد) و کمترین
نها در ردۀ سنی باالی  75سال قرار دارند .مجموع این دسته از مشموالن  6561نفر است.
آ
جدول شماره  -9سن فوتشدگان ناشی از کار
سن

( )1زیر  50سال
( 51 )2تا  60سال
( 61 )3تا  75سال
( 75 )4به باال
مجموع

فراوانی

5410
1004
144
3
6561

درصد معتبر

82.5
15.3
2.2
0
100
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نمودار شماره  -8سن فوتشدگان ناشی از کار

جدول شماره  -10آمارههای مربوط به سن فوتشدگان ناشی از کار
آمارههای مربوط به سن فوتشدگان ناشی از کار

میانگین

41.86

نما

46

میانه

ک مترین مقدار

بیشترین مقدار

تعداد مقادیر معتبر

42
17
81

6561

 .2-1-2جنس فوتشدگان ناشی از کار

همانگونه که در جدول زیر مشاهده میشود 97.1 ،درصد ،معادل  6371نفر از این مشموالن

مرد و  2.9درصد ،معادل 190نفر از آنها زن هستند .این نشان میدهد که مردان سهم بسیار
باالیی از فوتشدگان ناشی از کار طبق مادۀ ( )80قانون استخدام کشوری را دارند.
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جدول شماره  -11جنس فوتشدگان ناشی از کار
جنس

فراوانی

درصد معتبر

مرد

6371

97.1

جمع

6561

100

زن

190

2.9

نمودار شماره  -9جنس فوتشدگان ناشی از کار

 .2-1-3توزیع استانی فوتشدگان ناشی از کار

همانگونه که در جدول شماره  12مشاهده میشود ،تمرکز فوتشدگان ناشی از کار در

استان تهران است .درصد این دسته از مشموالن در استان تهران  18.3درصد معادل 1200

نفر است که با توجه به پایتخت بودن تهران ،چنین توزیعی قابلانتظار است .پس از استان

تهران ،استان کرمان با  2548نفر معادل  8.4درصد ،استان فارس با  475نفر  7.2درصد،
استان خراسان رضوی با  354نفر  5.4درصد ،استان اصفهان با  328نفر معادل  5درصد و
خوزستان با  324نفر  4.9درصد بیشترین مشموالن را به خود اختصاص دادهاند .استانهای

هرمزگان با  76نفر معادل  1.2درصد ،قم با  38نفر معادل  0.6درصد و خراسان شمالی با 27
نفر معادل  0.4درصد کمترین میزان را به خود اختصاص دادهاند.

ازکارافتادگی و فوت ناشی از کار در صندوق بازنشستگی کشوری 17 /

جدول شماره  -12توزیع استانی فوتشدگان ناشی از کار
استان

فراوانی

درصد معتبر

استان

فراوانی

درصد معتبر

آذربایجان شرقی

275

4.2

فارس

475

7.2

اردبیل

85

1.3

قم

38

0.6

آذربایجان غربی

216

3.3

اصفهان

328

5

ایالم

84

1.3

البرز

101

1.2

کهگیلویه و بویراحمد

80

گیالن

209

چهارمحالبختیاری

94

خراسان رضوی

354

5.4

خوزستان

324

4.9

133

2

خراسان شمالی
زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

کرمانشاه

224

3.4

1.5

بوشهر

خراسان جنوبی

کردستان

125

1.9

کرمان

78

تهران

قزوین

77

1200

18.3

گلستان

62

0.9

لرستان

27

109

160

1.4

0.4
1.7
2.4

548

165

2.5

هرمزگان

76

یزد

70

مجموع

1.2

151

مازندران

همدان

8.4

2.3

380

مرکزی

1.2

137

3.2
5.8
2.1
1.2

176

2.7

6561

100

1.1
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نمودار شماره  -10توزیع استانی فوتشدگان ناشی از کار

 .2-2ویژگیهای شغلی
 .2-2-1دستگاه محل خدمت فوتشدگان ناشی از کار

تشدگان ناشی از کار از
کسوم فو 
یشود ،نزدیک به ی 
نگونه در جدول پایین مشاهده م 
هما 
شاغالن وزارت آموزش و پرورش هستند که بیشترین نسبت مشموالن را به خود اختصاص

داد هاند .البته نزدیک به  60درصد ورودی به صندوق بازنشستگی کشوری از شاغالن آموزش
تخانه که با خطرات کمتری همراه
و پرورش هستند ،با این حال به دلیل نوع شغل در این وزار 
یبگیران یکسان نخواهد بود.
تشدگان ناشی از کار و مستمر 
است ،طبیعی است که نسبت فو 

تشدگان ناشی از کار
پس از آن ،وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد که نزدیک به  22.1درصد از فو 
یدهد .این در حالی است که براساس آمار پاییز سال  ،99تنها  5.18درصد
را به خود اختصاص م 
یبگیران صندوق بازنشستگی کشوری مربوط به کارکنان جهاد کشاورزی است .این
از مستمر 

نها در معرض بیشترین
تخانه نسبت به سایر سازما 
یدهد که کارکنان این وزار 
داد هها نشان م 
خطرات قرار دارند .شاغالن وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و راه و شهرسازی به

ترتیب در رد ههای بعدی با  11.8و  10.8درصد قرار دارند.
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جدول شماره  -13دستگاه محل خدمت فوتشدگان ناشی از کار
دستگاه

فراوانی

درصد معتبر

وزارت آموزش و پرورش

1838

28

وزارت ارشاد

38

0.6

وزارت ارتباطات

227

3.5

وزارت اقتصاد و دارایی

144

2.2

وزارت بهداشت و درمان

774

11.8

وزارت راه و شهرسازی

709

یها
شهردار 

98

وزارت امور خارجه

وزارت جهاد کشاورزی
نهاد ریاست جمهوری

22

1448

22.1

125

1.9

وزارت صمت

83

قوه قضائیه و دادگستری

173

وزارت علوم

0.3

10.8
1.5
1.3

162

2.5

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

184

وزارت کشور

234

2.8
3.6

وزارت ورزش و جوانان

44

0.7

مجموع

6561

وزارت نیرو
سایر

119
125

2.6

1.8
1.9

100
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نمودار شماره  -11دستگاه محل خدمت فوتشدگان ناشی از کار

 .2-2-2رسته شغلی

همانگونه که در جدول شماره  14مشاهده میشود ،بیشترین درصد فوتشدگان ناشی از

کار مربوط به رستۀ شغلی اداریمالی است 2287 :معادل  34.9درصد از کل فوتشدگان .در

ردۀ بعدی رستۀ خدماتی قرار دارد که  30.6درصد از کل فوتشدگان ناشی از کار را شامل
میشود .سومین رده مربوط به رستۀ آموزشی و فرهنگی است که سهم آنها  18.7درصد از
مجموع فوتشدگان ناشی از کار است .مطابق انتظار اعضای هیئت علمی و رستۀ قضایی

کمترین درصد فوتشده را دارند :به ترتیب 3.3 ،و  0.8درصد  .
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جدول شماره  -14رستۀ شغلی فوتشدگان ناشی از کار
رسته شغلی

فراوانی

درصد معتبر

آموزشی و فرهنگی

1224

18.7

خدماتی

2008

30.6

اداری مالی

2287

بهداشتی درمانی

360

قضایی

52

فنی و مهندسی
هیئت علمی

مجموع

544
86

6561

34.9
5.5
8.3
0.8
1.3

100

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

مانند مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار ،در این قسمت به دلیل پراکنش زیاد مدت خدمت
فوتشدگان ،به  6دسته تقسیم شدند .براساس جدول شماره  ،15نزدیک به یکچهارم

فوتشدگان کمتر از  10سال سابقۀ خدمتی داشتهاند 1645 :نفر معادل  24.8درصد .پس

از آن 1485 ،نفر معادل  22.6درصد از فوتشدگان ناشی از کار دارای سابقۀ خدمتی 15

تا  20سال بودهاند 19.4 .درصد از فوتشدگان  20تا  25سال و  19.3درصد نیز  10تا 15

سال به سازمان مربوطه خدمت کردهاند 11.5 .درصد از آنها بین  25تا  30سال و کمترین
فوتشدگان باالتر از  30سال سابقۀ خدمتی داشتهاند 155 :نفر معادل  2.4درصد باالی 30

سال سابقۀ خدمت دارند.

جدول شماره  -15مدت خدمت فوتشدگان ناشی از کار
مدت خدمت

فراوانی

درصد معتبر

( )1کمتر از  10سال

1645

24.8

( 15 )3تا  20سال

1485

22.6

( 10 )2تا  15سال
( 20 )4تا  25سال
( 25 )5تا  30سال

( 30 )6سال به باال
مجموع

1263
1276
757
155

6561

19.3
19.4
11.5
2.4

100
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نمودار شماره  -13مدت خدمت فوتشدگان ناشی از کار

 .2-2-4میزان پرداختی فوتشدگان ناشی از کار

براساس جدول شماره  4673 ،16نفر معادل  71.2درصد میزان حقوق بین  4تا  6میلیون

تومان به بازماندگان آنها تعلق میگیرد که بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است.
پس از آن 1148 ،نفر معادل  17.5درصد از فوتشدگان ناشی از کار قرار دارد که حقوقی

کمتر از  4میلیون تومان به بازماندگان آنها تعلق میگیرد .به  8.9درصد معادل  582نفر از
آنها حقوق  6تا  8میلیون تعلق دارد .کمترین نسبت مربوط به  6نفر معادل  0.1درصد است

که حقوق باالی  20میلیون تومان به آنها تعلق دارد.

جدول شماره  -16میزان حقوق فوتشدگان ناشی از کار
میزان حقوق

فراوانی

درصد معتبر

( )1کمتر از  4میلیون تومان

1148

17.5

( 6 )3تا  8میلیون تومان

582

8.9

( 4 )2تا  6میلیون تومان

( 8 )4تا  10میلیون تومان

4673
22

71.2
0.3
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میزان حقوق

فراوانی

درصد معتبر

( 10 )5تا  12میلیون تومان

19

0.3

( 15 )7تا  20میلیون تومان

55

0.8

( 12 )6تا  15میلیون تومان
( 20 )8میلیون به باال
مجموع

56
6

6561

0.9
0.1

100

نمودار شماره  -14میزان حقوق فوتشدگان ناشی از کار
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جمعبندی
مطالعۀ حاضر در پی آن است تا به بررسی ویژگیهای مشموالن ازکارافتاده و فوتشدۀ
ناشی از کار در صندوق بازنشستگی کشوری بپردازد .ویژگیهای هر کدام از این دو دسته در

دو بُعد شناسایی شدهاند :ویژگیهای جمعیتشناختی و ویژگیهای شغلی .براساس یافتهها
در بخش ویژگیهای جمعیتشناسی مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار ،سن  50درصد از
مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار بین  61تا  75سال و میانگین سنی آنها  48.58سال است.

کمترین سن آنها  36سال و بیشترین  94بوده است .مردان  86.6درصد و زنان  13.4درصد
از مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار را تشکیل میدهند .از نظر توزیع استانی ،تهران بیشترین

درصد با  26.8درصد ،پس از آن فارس با  7درصد و خراسان رضوی با  6.4درصد قرار دارند.
پنج استان آذربایجان غربی ،اردبیل ،خراسان شمالی ،قم و هرمزگان کمترین درصد (0.2

درصد) را به خود اختصاص دادهاند.

براساس یافتهها در بخش ویژگیهای شغلی مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار ،با وجودی

که جهاد کشاورزی تنها  5.18درصد از مجموع مستمریبگیران صندوق بازنشستگی را
تشکیل میدهد ،نزدیک به یکچهارم از کل مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار را در صندوق

به خود اختصاص داده است .نزدیک به  40درصد از مجموع مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از
کار در صندوق بازنشستگی کشوری در زمان اشتغال جزو رستۀ خدماتی بودهاند .همچنین،

نزدیک به یکچهارم مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار بین  20تا  25سال 22.6 ،درصد

بین  15تا  20سال 21.8 ،درصد بین  10تا  15سال 19.6 ،درصد کمتر از  10سال و 10.9

درصد  25تا  30سال خدمت قابل احتساب داشتهاند .از لحاظ میزان پرداختی 71 ،درصد از
مشموالن ازکارافتادۀ ناشی از کار پرداختی بین  4تا  6میلیون تومان دریافت میکنند16.8 .

درصد از آنها پرداختی کمتر از  4میلیون تومان و  9.8درصد بین  6تا  8میلیون تومان
دریافت میکنند.

همچنین ،براساس یافتهها در بخش ویژگیهای جمعیتشناختی فوتشدگان ناشی از
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کار ،سن  82.5درصد از فوتشدگان زیر  50سال 15.3 ،درصد دارای سنین  51تا  60سال و
 2.2درصد دارای سنین  61تا  75سال داشتهاند .مردان  97.1درصد از کل فوتشدگان ناشی

از کار را تشکیل میدهند .از منظر توزیع استانی 18.3 ،درصد از فوتشدگان ناشی از کار در

تهران 8.4 ،درصد در استان کرمان 7.2 ،درصد در استان فارس 5.4 ،درصد در استان خراسان
رضوی 5 ،درصد در اصفهان و  4.9درصد در استان خوزستان قرار داشتهاند .استانهای

هرمزگان با  1.2درصد ،قم با  0.6درصد و خراسان شمالی با  0.4درصد کمترین میزان را به

خود اختصاص دادهاند.

در بخشهای شغلی فوتشدگان ناشی از کار ،نزدیک به یکسوم فوتشدگان ناشی از

کار از شاغالن وزارت آموزش و پرورش بودهاند .پس از آن ،وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد
که نزدیک به  22.1درصد از فوتشدگان ناشی از کار را به خود اختصاص میدهد .رستۀ
شغلی اداریمالی با  34.9درصد بیشترین فوتشدگان ناشی از کار را به خود اختصاص دادهاند.

در ردۀ بعدی رستۀ خدماتی قرار دارد که  30.6درصد از کل فوتشدگان ناشی از کار را شامل
میشود .سومین رده مربوط به رستۀ آموزشی و فرهنگی است که سهم آنها  18.7درصد از
مجموع فوتشدگان ناشی از کار است .نزدیک به یکچهارم ( 24.8درصد) فوتشدگان ناشی

از کار کمتر از  10سال سابقۀ خدمتی داشتهاند 22.6 .درصد از فوتشدگان ناشی از کار دارای
سابقۀ خدمتی  15تا  20سال بودهاند 19.4 .درصد از فوتشدگان  20تا  25سال و  19.3درصد

نیز  10تا  15سال به سازمان مربوطه خدمت کردهاند 11.5 .درصد از آنها بین  25تا  30سال

و کمترین فوتشدگان باالتر از  30سال سابقۀ خدمتی داشتهاند ( 2.4درصد) .در نهایت ،به
بازماندگان  71.2درصد از فوتشدگان ناشی از کار پرداختی بین  4تا  6میلیون تومان17.5 ،

درصد آنها کمتر از  4میلیون تومان 8.9 ،درصد آنها  6تا  8میلیون تومان پرداخت میشود.
در حدود  0.1درصد از بازماندگان ،حقوق باالی  20میلیون تومان دریافت میکنند.

